
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ) 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 

(งบประมาณแผ่นดิน) 



หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4ประเภทของงบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,447,800          -                      5,141,400          1,000,000          

งบประมาณแผ่นดิน 4,447,800          -                      5,141,400          1,000,000          
6308000002 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 (ศูนย์วิทย์) -                      -                      -                      281,350            
6308000004 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ -                      -                      120,020            -                      
6308000005 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ -                      -                      293,560            -                      
6308000008 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 -                      -                      396,295            -                      
6308000009 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ -                      -                      32,000              -                      
6308000010 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      125,880            -                      
6308000011 โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      103,000            -                      
6308000013 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      135,000            -                      
6308000014 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      138,800            -                      
6308000015 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี -                      -                      337,700            -                      
6308000016 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      -                      718,650            
6308000019 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      51,160              -                      
6308000021 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                      -                      306,585            -                      
6308000022 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา -                      -                      60,000              -                      
6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย -                      -                      480,000            -                      

6308000026 Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 1,000,000          -                      -                      -                      
6308000027 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 650,000            -                      -                      -                      

6308000028 พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 800,000            -                      -                      -                      
6308000029 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 479,800            -                      -                      -                      
6308000030 โรงเรียนรักวิทย์ 663,000            -                      -                      -                      
6308000031 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา -                      -                      2,561,400          -                      
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หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4ประเภทของงบประมาณ

6308000034 การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบใน

                  การบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน : ชุมชนท่องเท่ียว OTOP 

                  นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 555,000            -                      -                      -                      
6308000035 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000            -                      -                      -                      

ส านักงานอธิการบดี -                      -                      1,846,940          331,823,780      

งบประมาณแผ่นดิน -                      -                      1,846,940          331,823,780      

6310000001 สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี -                      -                      -                      200,000            

6311000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ -                      -                      -                      251,701,300      

6311000028 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                      -                      -                      1,450,000          

6311000029 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา -                      -                      -                      69,000,000        

6311000037 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิทย์ -                      -                      -                      700,000            

6311000038 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง (ด้านสังคม) -                      -                      -                      8,078,600          

6312000005 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน -                      -                      -                      346,940            

6312000011 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา -                      -                      1,500,000          -                      

6313000009 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ -                      -                      128,740            -                      

6313000010 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน -                      -                      106,400            -                      

6313000011 โครงการทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน -                      -                      111,800            -                      

6314000001 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา -                      -                      -                      346,940            

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,884,000          -                      -                      12,563,800        

งบประมาณแผ่นดิน 2,884,000          -                      -                      12,563,800        
6315000010 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน) -                      -                      -                      2,600,000          
6315000011 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) -                      -                      -                      3,000,000          

6315000013 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             (งบแผ่นดิน) -                      -                      -                      2,792,900          
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

18.07                2.50                2.23                18.08                59.12                  -                   

397,113,100.00       71,757,400.00     9,939,900.00     8,840,100.00     71,792,900.00     234,782,800.00      -                   

รายการค่าด าเนินงานภาครัฐ 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

รายการบุคลากรภาครัฐ 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

กิจกรรม : <80163> สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

กองกลาง 251,701,300.00       71,757,400.00     9,939,900.00     -                 -                   170,004,000.00      -                   

6311000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 251,701,300.00 71,757,400.00 9,939,900.00 - - 170,004,000.00 - 

    - เงินเดือนขา้ราชการ (102102010111) 56,535,900.00            56,535,900.00        

    - เงินคา่จา้งประจ า (ลกูจา้งประจ า) (102102010211) 4,474,200.00              4,474,200.00          

    - คา่จา้งชั่วคราว (ลกูจา้งชั่วคราวชาวตา่งประเทศ) (102102010311) 1,931,400.00              1,931,400.00          

    - คา่ตอบแทนพนกังานราชการ (102102010411) 8,815,900.00              8,815,900.00          

    - เงินอดุหนนุพนกังานมหาวทิยาลยั (102102010544) 170,004,000.00          170,004,000.00        

    - คา่เชา่บา้น (102102010621) 816,000.00                 816,000.00          

    - เงินประจ าต  าแหน่งและคา่ตอบแทนรายเดือนประเภทผูบ้รหิารทีมี่วาระ (102102010721) 7,167,600.00              7,167,600.00       

    - เงินประจ าต  าแหน่งและคา่ตอบแทนรายเดือนประเภทผูบ้รหิารทีไ่มมี่วาระ (102102010821) 1,588,000.00              1,588,000.00       

    - เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม (102102010921) 351,000.00                 351,000.00          

    - เงินสมทบกองทนุทดแทน (102102011021) 17,300.00                   17,300.00            

แผนงานพ้ืนฐาน 97,446,000.00        -                   -                 8,840,100.00     71,792,900.00     16,813,000.00       -                   

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 97,446,000.00        -                   -                 8,840,100.00     71,792,900.00     16,813,000.00       -                   

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,561,400.00          -                   -                 2,561,400.00     -                   3,000,000.00         -                   

กิจกรรม : <4528> จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,661,400.00          -                   -                 2,561,400.00     -                   2,100,000.00         -                   

6308000004 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 120,020.00 - - - - 120,020.00 - 

    - ศกึษาดงูานของอาจารยแ์ละนกัศกึษาสาขาสิ่งแวดลอ้ม (101106010142) 19,800.00                   19,800.00                  

    - จดัจา้งวทิยากรบรรยายพิเศษในรายวชิาของสาขาวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม (101106010242) 19,200.00                   19,200.00                  

    - เตรยีมความพรอ้มทางทกัษะวชิาชีพนกัศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (101106010342) 5,500.00                     5,500.00                    

    - การนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณส์าขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (101106010442) 17,000.00                   17,000.00                  

    - นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ชิาชีพ วทิยาการคอมพิวเตอร ์(101106010542) 4,120.00                     4,120.00                    

    - เตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาก่อนฝึกประสบการณว์ชิาชีพสาธารณสขุชมุชน (101106010642) 12,000.00                   12,000.00                  

    - กิจกรรมกลุม่เสวนาองคค์วามรูท้างดา้นสาธารณสขุชมุชนและเตรยีมสอบใบประกอบวชิาชีพ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101106010742) 21,600.00                   21,600.00                  

    - ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ (101106010842) 10,000.00                   10,000.00                  

    - โครงการเชิญวทิยากรใหค้วามรูใ้นศาสตร ์(101106010942) 10,800.00                   10,800.00                  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

ร้อยละของประเภทงบรายจ่าย

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ
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หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

6308000005 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 293,560.00 - - - - 293,560.00 - 

    - อบรมนกัศกึษาสาขาวศิวกรรมไฟฟา้ (101106020142) 15,000.00                   15,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการโปรแกรมเฉพาะดา้นคณิตศาสตร ์(101106020242) 8,960.00                     8,960.00                    

    - เชิญวทิยากรบรรยายความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (101106020342) 2,500.00                     2,500.00                    

    - ฝึกปฏิบตัิการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัเบือ้งตน้ (101106020442) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัในงานสปัดาหค์วามปลอดภยัแหง่ชาติ (101106020542) 15,000.00                   15,000.00                  

    - การฝึกปฏิบตัิการอนามยัชมุชน (101106020642) 18,500.00                   18,500.00                  

    - น าเสนอผลงานวชิาการ AUCC (101106020742) 56,100.00                   56,100.00                  

    - การอบรมการปลกูพืชไมผ้ลแบบผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน (101106020842) 60,000.00                   60,000.00                  

    - พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาตามอตัลกัษณส์าขาสาธารณสขุศาสตร ์(101106020942) 5,400.00                     5,400.00                    

    - การจดัการศกึษาแบบบรูณาการกบัการท างาน สาขาสาธารณสขุชมุชน (101106021042) 5,000.00                     5,000.00                    

    - กีฬาสานสมัพนัธเ์ครอืข่ายคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101106021142) 87,100.00                   87,100.00                  

6308000008 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 396,295.00 - - - - 396,295.00 - 

    - โครงการพฒันานกัศกึษาสาขาวศิวกรรมไฟฟา้ดา้นการพฒันานวตักรรม (101105010142) 16,000.00                   16,000.00                  

    - วศิวกรรมไฟฟา้ อาสาพฒันาโรงเรยีนนอ้ง (101105010242) 10,000.00                   10,000.00                  

    - ศกึษาดงูานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรม (101105010342) 16,500.00                   16,500.00                  

    - พฒันานกัศกึษาส าหรบัการเรยีนในศตวรรษที ่21 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (101105010442) 13,352.00                   13,352.00                  

    - ศกึษาดงูานนนอกสถานที ่(101105010542) 16,500.00                   16,500.00                  

    - ส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษาดา้นวชิาการ (101105010642) 3,300.00                     3,300.00                    

    - ศกึษาดงูานนกัศกึษาสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร ์(101105010742) 28,760.00                   28,760.00                  

    - เชิญอาจารยพิ์เศษบรรยาย (101105010842) 3,600.00                     3,600.00                    

    - ศกึษาดงูานของอาจารยแ์ละนกัศกึษา (101105010942) 25,000.00                   25,000.00                  

    - ศกึษาดงูาน สาขาเคมี (101105011042) 4,350.00                     4,350.00                    

    - พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาเคมี (101105011142) 35,111.00                   35,111.00                  

    - ศกึษาดงูาน สาขาจลุชีววทิยา (101105011242) 20,000.00                   20,000.00                  

    - ศกึษาดงูาน สาขาคณิตศาสตร ์(101105011342) 5,020.00                     5,020.00                    

    - พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในการท างาน (101105011442) 7,000.00                     7,000.00                    

    - อบรมความรูด้า้นคอมพิวเตอรใ์หก้บันกัศกึษา (101105011542) 20,100.00                   20,100.00                  

    - พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาคหกรรมศาสตร ์(101105011642) 20,000.00                   20,000.00                  

    - ศกึษาดงูานเพ่ือส่งเสรมิความรูแ้ละประสบการณใ์นงานอตุสาหกรรมตามสถานประกอบการสาขาวศิวกรรมการจดัการ (101105011742) 23,000.00                   23,000.00                  

    - ศกึษาดงูานเพ่ือส่งเสรมิความรูแ้ละประสบการณใ์นงานอตุสาหกรรมตามสถานประกอบการ (101105011842) 30,000.00                   30,000.00                  

    - ศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (101105011942) 25,000.00                   25,000.00                  

    - การศกึษาดงูานนวตักรรมและเทคโนโลยีทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (101105012042) 15,000.00                   15,000.00                  

    - Start Up Part 3 (101105012142) 17,350.00                   17,350.00                  

    - การพฒันานกัศกึษาส าหรบัการเรยีนในศตวรรษที ่21 (101105012242) 13,352.00                   13,352.00                  

    - คณิตจิตอาสา (101105012342) 3,000.00                     3,000.00                    

    - ส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(101105012442) 25,000.00                   25,000.00                  
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6308000009 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 32,000.00 - - - - 32,000.00 - 

    - Envi Lab 2019 (101106030142) 20,000.00                   20,000.00                  

    - เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาสาขาคณิตศาสตร ์(101106030242) 500.00                        500.00                       

    - เตรยีมความพรอ้มนอ้งปี 1 เขา้สูโ่ลกอาชีวอนามยั (101106030342) 3,000.00                     3,000.00                    

    - ปรบัความรูพื้น้ฐานดา้นคหกรรมศาสตร ์(101106030442) 5,600.00                     5,600.00                    

    - ปรบัพืน้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (101106030542) 2,900.00                     2,900.00                    

6308000010 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125,880.00 - - - - 125,880.00 - 

    - สรา้งภาพลกัษณม์หาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา (101101010142) 5,000.00                     5,000.00                    

    - ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรคณิตศาสตร ์(101101010242) 3,000.00                     3,000.00                    

    - ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรวศิวกรรมการจดัการ (101101010342) 7,880.00                     7,880.00                    

    - ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (101101010442) 10,000.00                   10,000.00                  

    - เปิดบา้นวทิยาศาสตร ์(101101010542) 100,000.00                 100,000.00               

6308000011 โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103,000.00 - - - - 103,000.00 - 

    - วารสารราชภฏักรุงเก่า สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101104010142) 103,000.00                 103,000.00               

6308000013 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 135,000.00 - - - - 135,000.00 - 

    - การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101105020142) 135,000.00                 135,000.00               

6308000014 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 138,800.00 - - - - 138,800.00 - 

    - โครงการประชมุวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101101020142) 138,800.00                 138,800.00               

6308000015 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 337,700.00 - - - - 337,700.00 - 

    - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือทบทวนแผนยทุธศาสตร ์แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี (101105030142) 337,700.00                 337,700.00               

6308000019 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51,160.00 - - - - 51,160.00 - 

    - อบรมความรูด้า้นวทิยาการคอมพิวเตอรใ์หก้บัอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนบัสนนุ (101104020142) 15,160.00                   15,160.00                  

    - ศกึษาดงูานดา้นคหกรรมศาสตร ์(101104020242) 20,000.00                   20,000.00                  

    - การพฒันาเครอืข่ายทีมี่การเรยีนการสอนดา้นอาชีวอนามยั (101104020342) 16,000.00                   16,000.00                  

8



หน่วย : บาท

 งบบุคลากร  งบด าเนินงาน

 เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ค่า ต-ช-ว  ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

 งบลงทุน

 หมวดรายจ่าย

เงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ  งบประมาณ

6308000021 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 306,585.00 - - - - 306,585.00 - 

    - จดัซือ้วสัดสุ  าหรบัการจดัการเรยีนการสอน และจา้งเหมาบรกิาร (101101030142) 306,585.00                 306,585.00               

6308000022 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 60,000.00 - - - - 60,000.00 - 

    - กิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา (101103010142) 20,000.00                   20,000.00                  

    - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และการบรหิารความเสี่ยง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย (101103010242) 20,000.00                   20,000.00                  

    - กิจกรรมการเปิดเวทีการจดัการความรู ้คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (101103010342) 20,000.00                   20,000.00                  

6308000031 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 2,561,400.00 - - 2,561,400.00 - - - 

    - ชดุบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอรเ์พ่ือการเรยีนรู ้จ  านวน 15 ชดุ (101108010131) 336,600.00                 336,600.00          

    - ชดุตรวจสมรรถภาพการไดย้ินพรอ้มตูป้อ้งกนัเสียงรบกวน จ านวน 1 ชดุ (101108010231) 470,800.00                 470,800.00          

    - เครื่องวดัสดัส่วนรา่งกาย จ านวน 1 เครื่อง (101108010331) 417,300.00                 417,300.00          

    - ชดุแหล่งจา่ยไฟแรงดนัต า่ (101108010431) 210,000.00                 210,000.00          

    - ชดุคิทสอิ์เล็กโทรนิค (101108010531) 20,700.00                   20,700.00            

    - กลอ้งส  าหรบัดดูวงอาทิตย ์พรอ้มขาตัง้กลอ้ง จ  านวน 1 กลอ้ง (101108010631) 196,000.00                 196,000.00          

    - เครื่องวดัคา่การดดูกลืนแสงชนิดล าแสงคู ่(double beam UV/Vis spectrophotometer) (101108010731) 450,000.00                 450,000.00          

    - ชดุฝึกควบคมุอตัโนมตัิระบบไฟฟา้อตุสาหกรรม ส  าหรบัอตุสาหกรรม4.0 (101108010831) 460,000.00                 460,000.00          

กองกลาง 900,000.00            -                   -                 -                 -                   900,000.00           -                   

6310000001 สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี 200,000.00            -                   -                 -                 -                   200,000.00           -                   

    - จดัหาวสัด ุอปุกรณต์า่ง ๆ และครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการด าเนินงาน (101109010142) 135,000.00                 135,000.00               

    - คา่ใชจ้า่ยในการไปราชการ (101109010242) 45,000.00                   45,000.00                  

    - คา่สาธารณปูโภค (101109010342) 20,000.00                   20,000.00                  

6311000037 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิทย์ 700,000.00 - - - - 700,000.00 - 

    - คา่ตอบแทนใชส้อยและคา่วสัด ุ(101109020142) 700,000.00                 700,000.00               
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    - อบรมเชิงฏิบตัิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพดนตรไีทยในทอ้งถ่ิน (103211021642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการท าแผนทีเ่ดินดินเพ่ือการมีส่วนรว่มของชมุชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน (103211021742) 30,000.00                   30,000.00                  

    - โครงการบรกิารวชิาการบรูณาการกบัการเรยีนการสอนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง (103211021842) 20,000.00                   20,000.00                  

6306000020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 893,045.00 - - - - 893,045.00 - 

    - การตอ่ยอดเศรษฐกิจสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากตน้กลว้ยอยา่งยั่งยืน (103217010142) 250,000.00                 250,000.00               

    - รกัษน์ า้ รกัษส์ิ่งแวดลอ้ม รกัษช์มุชนในการส่งเสรมิวชัพืชผักตบชวาสูผ่ลิตภณัฑช์มุชน (103217010242) 170,000.00                 170,000.00               

    - พฒันาเยาวชนใหใ้ชส้ื่อออนไลนเ์พ่ือส่งเสรมิผลิตภณัฑช์มุชนในอ าเภอบางปะอิน (103217010342) 162,000.00                 162,000.00               

    - การพฒันาสรา้งสรรคศ์ิลปะการแสดงพืน้บา้น “ร  ากลองยาว” ชมุชนบา้นลาว ต  าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง (103217010442) 100,000.00                 100,000.00               

    - การพฒันาศกัยภาพดา้นการผลิตสื่อออนไลนเ์พ่ือส่งเสรมิการตลาดแก่ผลิตภณัฑช์มุชนบางไทร (103217010542) 211,045.00                 211,045.00               

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6308000002 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 (ศูนย์วิทย์) 281,350.00 - - - - 281,350.00 - 

    - จดัพิธีวางพานพุม่สกัการะพระบรมรูป พระบดิาแหง่วทิยาศาสตรไ์ทย และพิธีมอบรางวลั (103215010142) 51,500.00                   51,500.00                  

    - การประกวด แข่งขนัทางวทิยาศาสตร ์(103215010242) 99,850.00                   99,850.00                  

    - จดัพิมพว์ารสารงานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์(103215010342) 80,000.00                   80,000.00                  

    - จดันิทรรศการทางวชิาการของคณะและสาขาวชิา (103215010442) 50,000.00                   50,000.00                  

6308000016 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 718,650.00 - - - - 718,650.00 - 

    - ด าเนินการซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาครุภณัฑแ์ละจา้งเหมาบรกิาร (103215020142) 255,150.00                 255,150.00               

    - จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร ์ วสัดกุารวจิยั และวสัดกุารศกึษา (103215020242) 303,500.00                 303,500.00               

    - การอบรมวชิาการและอบรมการใชเ้ครื่องมือทางวทิยาศาสตร ์(103215020342) 160,000.00                 160,000.00               

6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 480,000.00 - - - - 480,000.00 - 

    - การจดัการพืน้ทีส่ีเขียวในโรงเรยีนอยา่งยั่งยืน (103211040142) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพจากผลผลิตทางการเกษตร (103211040242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - รกัเรยีน รกัวทิย ์สนกุคิดกบัการทดลองวทิยาศาสตรแ์ละฟิสิกสอ์ยา่งง่าย (103211040342) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าระบบควบคมุอตัโนมตัิมาใชใ้นภาคการเกษตรและชีวติประจ าวนั (103211040442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมนวตักรรมปุ๋ ยอินทรยีค์ณุภาพสงู (103211040542) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การบรูณาการการเรยีนการสอน การวจิยัเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนชีววทิยาระดบัมธัยมศกึษา (103211040642) 30,000.00                   30,000.00                  

    - จดุประกายความคิดนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย (103211040742) 30,000.00                   30,000.00                  

    - จดัการเรยีนรูส้ะเต็มศกึษาระดบัมธัยมศกึษา (103211040842) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาระบบการสั่งการระบบไฟฟา้ผ่านสมารท์โฟน (103211040942) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การพฒันาการคิดเชิงค  านวณของนกัเรยีนในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาตามแนวทางฑตูสะเต็ม (103211041042) 30,000.00                   30,000.00                  

    - การบรูณาการการเรยีนการสอน การวจิยั : เทคนิคการทดแทนดว้ยแปง้ขา้วมีสีในผลิตภณัฑอ์าหารสูก่ลุม่วสิาหกิจชมุชนในอ าเภอบางบาล จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา (103211041142)
30,000.00                   30,000.00                  

    - การอบรมท ายาหมอ่งสมนุไพรจากสมนุไพรใกลต้วั (103211041242) 30,000.00                   30,000.00                  

    - โครงการอบรมลดรายจา่ย เพ่ิมรายไดเ้กษตรกรไทย ดว้ยนวตักรรมปุ๋ ยสั่งตดั สูก่ารท าการเกษตรอยา่งยั่งยืน (103211041342) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการบรูณาการจดัการเรยีนการสอนดว้ยแอพพลิเคลชั่นเพ่ือการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศส าหรบัผูส้งูอาย ุ(103211041442) 30,000.00                   30,000.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการการบรูณาการชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste) (103211041542) 30,000.00                   30,000.00                  

    - โครงการอบรมบอรด์อิเล็กทรอนิกสเ์ขียนโปรแกรมเพ่ือการศกึษา (103211041642) 30,000.00                   30,000.00                  
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6308000026 Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00 - 

    - ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ก่ียวกบั มาตรฐานผลิตภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัผลิตภณัฑข์องแตล่ะชมุชน (103217040142) 65,700.00                   65,700.00                  

    - การพฒันากระบวนการผลิตผลิตภณัฑใ์นชมุชนเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์(103217040242) 890,600.00                 890,600.00               

    - การส่งเสรมิการจ าหน่ายในชอ่งทางตา่ง ๆ (103217040342) 43,700.00                   43,700.00                  

6308000027 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 650,000.00 - - - - 650,000.00 - 

    - ศกึษาขอ้มลูเชิงพืน้ทีเ่พ่ือรบัฟังความตอ้งการและความคิดเห็นของครวัเรอืน ผูน้  าชมุชน กลุม่สมัมาชีพ (103202040142) 50,000.00                   50,000.00                  

    - กิจกรรมสรา้งเสรมิศกัยภาพชมุชนในพืน้ที ่(103202040242) 525,000.00                 525,000.00               

    - การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ (103202040342) 50,000.00                   50,000.00                  

    - การคืนขอ้มลูใหพื้น้ที ่(เปิดเวท)ี (103202040442) 25,000.00                   25,000.00                  

6308000028 พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพ่ือความย่ังยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 800,000.00 - - - - 800,000.00 - 

    - ศกึษาขอ้มลูเชิงพืน้ทีเ่พ่ือรบัฟังความคิดเห็นของผูน้  าชมุชน กลุม่สมัมาชีพ และวสิากิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัอ่างทอง เพ่ือน า

องคค์วามรูม้าใชป้ระยกุตใ์ชก้บัโครงการ (103217050142)
36,200.00                   36,200.00                  

    - พฒันาสตูรผลิตภณัฑอ์าหารอตัลกัษณข์องชมุชนแตล่ะพืน้ที ่โดยการมีส่วนรว่มของกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และ

จงัหวดัอ่างทอง (103217050242)
301,600.00                 301,600.00               

    - การเพ่ิมศกัยภาพกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัอ่างทอง ในการแปรรูปอาหารใหผ้ลิตภณัฑอ์ตัลกัษณข์อง

ชมุชนมีอายกุารเก็บรกัษาทีย่าวนานขึน้ (103217050342)
107,200.00                 107,200.00               

    - พฒันาบรรจภุณัฑอ์าหารทีเ่กิดจากภมิูปัญญาของชมุชน โดยการมีส่วนรว่มของกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และ

จงัหวดัอ่างทอง (103217050442)
100,000.00                 100,000.00               

    - พฒันาศกัยภาพดา้นการสื่อสารการตลาด และการประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑอ์าหารอตัลกัษณข์องชมุชน โดยการมีส่วนรว่มของกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจ

ชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัอ่างทอง (103217050542)
100,000.00                 100,000.00               

    - ยกระดบัผลิตภณัฑอ์าหารอตัลกัษณข์องชมุชนตามหลกัการผลิตทีด่ี (GMP) เพ่ือขอรบัการรบัรองคณุภาพอาหาร และขึน้ทะเบยีนสินคา้ OTOP ประเภท

อาหาร (103217050642)
60,000.00                   60,000.00                  

    - พฒันา และจดัการรูปแบบชอ่งทางตลาดในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุม่สมัมาชีพหรอืวสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดั

อ่างทอง (103217050742)
60,000.00                   60,000.00                  

    - พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการในการเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากโครงการสูส่งัคม และชมุชน ตลอดจนผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือน าองคค์วามรูท้ีไ่ดท้ัง้หมดจาก

โครงการไปตอ่ยอด และประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอยา่งยั่งยืนแก่พืน้ที ่(103217050842)
35,000.00                   35,000.00                  

6308000029 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 479,800.00 - - - - 479,800.00 - 

    - พฒันาศกัยภาพครู นกัเรยีน และบคุลากรทางการศกึษาตามแนวทางสะเต็มศกึษา (103205020142) 304,800.00                 304,800.00               

    - การพฒันาศกัยภาพผูส้อนวทิยาศาสตรโ์ดยใชส้ื่อการสอนวทิยาศาสตร ์(103205020242) 175,000.00                 175,000.00               

6308000030 โรงเรียนรักวิทย์ 663,000.00 - - - - 663,000.00 - 

    - การเตรยีมความพรอ้ม (103205030142) 60,000.00                   60,000.00                  

    - คา่ยรกัวทิยส์นกุคิดกบัฟิสิกสแ์ละดาราศาสตร ์ARU ตามแบบการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ (103205030242) 227,000.00                 227,000.00               

    - การจดักิจกรรมเสรมิทกัษะส่งเสรมิการสอนคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีน (103205030342) 50,000.00                   50,000.00                  

    - การจดักิจกรรมเสรมิทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละปฏิบตัิการวทิยาศาสตร ์(103205030442) 50,000.00                   50,000.00                  

    - การเป็นพ่ีเลีย้งและทีป่รกึษาทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (103205030542) 276,000.00                 276,000.00               

6308000034 การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน : ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
555,000.00 - - - - 555,000.00 - 
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    - ศกึษาขอ้มลูเชิงพืน้ทีเ่พ่ือรบัฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพืน้ทีช่มุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา (103217090142)
16,000.00                   16,000.00                  

    - พฒันาอาชีพเกษตรกรตน้แบบ และการบรหิารจดัการเกษตรนิเวศนอ์ยา่งมีส่วนรว่มกบัชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอ

บางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090242)
78,400.00                   78,400.00                  

    - พฒันา และเพ่ิมศกัยภาพเกษตรกรตน้แบบในการเพาะปลกูพืชอินทรยีส์  าหรบัการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งมีส่วนรว่มกบัชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ 

“ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090342)
78,400.00                   78,400.00                  

    - ส่งเสรมิ และพฒันาผลิตภณัฑ ์OTOP ประเภทอาหารจากบวัแดง (4 ต ารบั) และบรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นอตัลกัษณข์องพืน้ที ่(4 รูปแบบ) โดยการมีส่วนรว่มกบั

ชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090442)
286,800.00                 286,800.00               

    - เสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการตลาดส าหรบัผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภณัฑอ์าหารจากบวัแดง และการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งมีส่วนรว่มกบัชมุชน

ทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ “ทุง่บวัแดง” ต  าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (103217090542)
48,400.00                   48,400.00                  

    - พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการในการเผยแพรอ่งคค์วามรูข้องเกษตรกรตน้แบบ ตลอดจนผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือน าองคค์วามรูท้ีไ่ดท้ัง้หมดจากโครงการไป

ตอ่ยอด และประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอยา่งยั่งยืนแก่พืน้ที ่(การคืนขอ้มลูกลบัสูช่มุชน) (103217090642)
47,000.00                   47,000.00                  

6308000035 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000.00 - - - - 300,000.00 - 

    - ประชมุรว่มกนัของชมุชน และผูบ้รกิารวชิาการ เพ่ือน าเสนอโครงการและรบัฟังความคิดเห็นของกลุม่ขนมไทยบา้นโรงววั (103217060142) 6,900.00                     6,900.00                    

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาผลิตภณัฑ ์  ชมุชน 2 ผลิตภณัฑ ์ใหก้บัสมาชิกกลุม่ขนมไทยบา้นโรงววั (103217060242) 86,300.00                   86,300.00                  

    - พฒันาผลิตภณัฑช์มุชน 2 ผลิตภณัฑ ์และขึน้ทะเบยีน OTOP ของกลุม่ขนมไทยบา้น  โรงววั (103217060342) 90,800.00                   90,800.00                  

    - อบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาบรรจภุณัฑแ์ละเพ่ิมชอ่งทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์การขายสินคา้ออนไลน ์การจดัการการเงินและการท าบญัชีบนเวบ็ไซต ์

(103217060442)
109,100.00                 109,100.00               

    - ประชมุ วเิคราะหผ์ล และประเมินผลการด าเนินงานรว่มกบัชมุชน (103217060542) 6,900.00                     6,900.00                    

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6315000010 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน) 2,600,000.00 - - - - 2,600,000.00 - 

    - . คา่บ ารุงรกัษาลิฟตโ์ดยสาร (103213010142) 29,960.00                   29,960.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ (103213010242) 250,000.00                 250,000.00               

    - คา่บรกิารหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ภาษาองักฤษ (103213010342) 340,000.00                 340,000.00               

    - คา่บรกิารหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ภาษาไทย (103213010442) 400,000.00                 400,000.00               

    - หนงัสือต  าราวชิาการ (103213010542) 1,200,000.00              1,200,000.00            

    - วสัด ุ(103213010642) 380,040.00                 380,040.00               

6315000011 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบแผ่นดิน) 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00 - 

    - คา่บ ารุงรกัษาเครื่องส  ารองไฟ (103214010142) 99,510.00                   99,510.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟา้ (103214010242) 22,684.00                   22,684.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษาระบบดบัเพลิงหอ้ง Server (103214010342) 43,816.50                   43,816.50                  

    - คา่บ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศแบบควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ (103214010442) 147,000.00                 147,000.00               

    - บ ารุงรกัษาระบบบรหิารการศกึษา (103214010542) 235,400.00                 235,400.00               

    - จดัตัง้ศนูยอ์บรมและจดัสอบทกัษะดิจิทลัมาตรฐานสากล ICDL (103214010642) 257,000.00                 257,000.00               

    - คา่ลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft campus (103214010742) 642,000.00                 642,000.00               

    - คา่บรกิาร Cloud Service (103214010842) 73,120.00                   73,120.00                  

    - คา่บ ารุงรกัษา domain name aru.ac.th 1 ช่ือ (103214010942) 856.00                        856.00                       
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หน่วย : บาท

ค่า ต-ช-ว สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

397,113,100 71,757,400 67,926,860 8,840,100 71,792,900 176,795,840 - 

งบประมาณแผ่นดิน 397,113,100 71,757,400 9,939,900 - 8,840,100 71,792,900 234,782,800 - 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2,225,440 - - - - - 2,225,440 - 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2,225,440 - - - - 2,225,440 - 

คณะครุศาสตร์ 16,458,155 - - - - - 16,458,155 - 

คณะครุศาสตร์ 8,552,655 - - - - 8,552,655 - 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 609,600 - - - - 609,600 - 

โรงเรียนประถมสาธิต 1,669,900 - - - - 1,669,900 - 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 4,466,000 - - - - 4,466,000 - 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1,160,000 - - - - 1,160,000 - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,555,165 - - - 335,000 - 5,220,165 - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,555,165 - - 335,000 - 5,220,165 - 

คณะวิทยาการจัดการ 4,722,270 - - - - - 4,722,270 - 

คณะวิทยาการจัดการ 4,722,270 - - - - 4,722,270 - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,589,200 - - - 2,561,400 - 8,027,800 - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,589,200 - - 2,561,400 - 8,027,800 - 

ส านักงานอธิการบดี 333,670,720 71,757,400 9,939,900 - 1,450,000 69,000,000 181,523,420 - 

ส านักงานอธิการบดี 200,000 - - - - 200,000 - 

กองกลาง 330,929,900 71,757,400 9,939,900 1,450,000 69,000,000 178,782,600 - 

งบบุคลากรหน่วยงาน

***รวมท้ังส้ิน***

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)

จ าแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณ
งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
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ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     

                   รหัสโครงการ 6308000004 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

                        KPI : S 305 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 30) 
                        KPI : S 306 จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 15) 
                        KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  
                               ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 25) 
                       KPI : S 312 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม 
                             ประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
                             (ร้อยละ 50) 
                       KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                             (ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
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ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพ่ือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนิน
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิด
อาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทำใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทำของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยใน
อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
ให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้
รวมถึงสามารถทำงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สำคัญ
ของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ
ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง  ๆ 
ย่อมเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการให้มีกิ จกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสูงขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

2.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกชั้นปี 
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางทักษะ
วิชาชีพนักศึกษา กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,020.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 150 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 8 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
01

01
42

 

1. ศึกษาดูงานของ
อาจารย์และนักศึกษา
สาขาสิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย
และวัสดุ 19,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,800 
บาท 

19,800.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00 

10
11

06
01

02
42

 

2. จัดจ้างวิทยากรบรรยาย
พิเศษในรายวิชาของสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท ค่าใช้สอย 12,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 
บาท 

19,200.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
01

03
42

 

3. เตรียมความพร้อมทาง
ทักษะวิชาชีพนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1,800 บาท ค่าใช้สอย 3,700 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 
บาท 

5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 

10
11

06
01

04
42

 

4. การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สาขาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
17,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 
บาท 

17,000.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 

10
11

06
01

05
42

 

5. นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอยและ
วัสดุ 4,120 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,120 บาท 

4,120.00 0.00 4,120.00 0.00 0.00 

10
11

06
01

06
42

 

6. เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
8,400 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 
บาท 
 
 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
01

07
42

 

7. กิจกรรมกลุ่มเสวนา
องค์ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขชุมชนและ
เตรียมสอบใบประกอบ
วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 21,600 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 14,400 บาท 
ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
 
 

21,600.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00 

10
11

06
01

08
42

 

8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอยและ
วัสดุ 6,400 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 
 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
11

06
01

09
42

 

9. โครงการเชิญวิทยากร
ให้ความรู้ในศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากรบรรยาย 3 ครั้งๆละ 
3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 
บาท 

10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 

รวม 120,020.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

2. จัดจ้างวิทยากรบรรยายพิเศษใน
รายวิชาของสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

3. เตรียมความพร้อมทางทักษะวิชาชีพ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

4. การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ครั้ง 0 5 5 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 0 80 80 0 

5. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คน 0 7 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

6. เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 36 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 0 0 0 

7. กิจกรรมกลุ่มเสวนาองค์ความรู้
ทางด้านสาธารณสุขชุมชนและเตรียม
สอบใบประกอบวชิาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 35 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 10 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

9. โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ใน
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการเชิญวิทยากร 

ครั้ง 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์     
                     รหัสโครงการ 6308000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษา คำว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทักษะที่จะต้องใช้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลุกฝังสิ่งที่ดีที่
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ทั้งขณะที่ยังกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจำเป็นต้องมี
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ศักยภาพด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างจุดขายและสร้างโอกาสในการได้งานทำหลังจบการศึกษาไปแล้ว ฉะนั้นนักศึกษา
ควรต้องมีความพร้อมด้านต่าง ๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุด 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะ 

2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 293,560.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 330 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 11 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
02

01
42

 

1. อบรมนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,000 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 7,800 บาท 
ค่าตอบแทน 7,200 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
02

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมเฉพาะด้าน
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 8,960 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 5,360 บาท  

8,960.00 0.00 0.00 8,960.00 0.00 

10
11

06
02

03
42

 

3. เชิญวิทยากรบรรยาย
ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1,800 บาท 
ค่าใช้สอย 700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

04
42

 

4. ฝึกปฏิบัติการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 12,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

05
42

 

5. การจัดนิทรรศการด้าน
ความปลอดภัยในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัย
แห่งชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
บาท 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

10
11

06
02

06
42

 

6. การฝึกปฏิบัติการ
อนามัยชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 18,500 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 18,500 บาท 

18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

07
42

 

7. นำเสนอผลงานวิชาการ 
AUCC 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 56,100 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 56,100 บาท 
 

56,100.00 0.00 56,100.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
02

08
42

 

8. การอบรมการปลูกพืช
ไม้ผลแบบผสมผสานใน
รูปแบบการเกษตรยั่งยืน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,000 บาท 
ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 52,800 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

10
11

06
02

09
42

 

9. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,400 บาท 
ค่าตอบแทน 5,400 บาท 
 

5,400.00 3,600.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

10
42

 

10. การจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการกับการทำงาน 
สาขาสาธารณสุขชุมชน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,000 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

10
11

06
02

11
42

 

11. กีฬาสานสัมพันธ์
เครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 87,100 บาท 
ใช้สอยและวัสดุ 87,100 บาท 

87,100.00 0.00 87,100.00 0.00 0.00 

รวม 293,560.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเฉพาะ
ด้านคณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 28 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

3. เชิญวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 15 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

4. ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 50 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

5. การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย
ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

6. การฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

7. นำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

8. การอบรมการปลูกพืชไม้ผลแบบ
ผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 15 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัต
ลักษณ์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 30 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

รอ้ยละ 80 80 0 0 

10. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับ
การทำงาน สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
เครือข่ายที่เข้าร่วม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

11. กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 75 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    รหัสโครงการ 6308000008 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 
             KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ 
(ระดบั 5) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
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4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 396,295.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 24 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

01
42

 

1. โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าด้านการ
พัฒนานวัตกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 16,000 บาท 
ค่าตอบแทน 3,600บาท 
ใช้สอย 4,800 บาท 
วัสดุ 7,600 บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

02
42

 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า อาสา
พัฒนาโรงเรียนน้อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

03
42

 

3. ศึกษาดูงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
16,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 
บาท 

16,500.00 5,500.00 11,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

04
42

 

4. พัฒนานักศึกษาสำหรับ
การเรียนในศตวรรษที่ 21 
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8400 บาท ค่าใช้สอย 4952 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13352 
บาท 

13,352.00 0.00 0.00 13,352.00 0.00 

10
11

05
01

05
42

 

5. ศึกษาดูงานนนอก
สถานที่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
16,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 
บาท 

16,500.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 

10
11

05
01

06
42

 

6. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาด้านวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
3,300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท 

3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 

10
11

05
01

07
42

 

7. ศึกษาดูงานนักศึกษา
สาขาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
28,760 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,760 
บาท 

28,760.00 0.00 10,440.00 18,320.00 0.00 

10
11

05
01

08
42

 

8. เชิญอาจารย์พิเศษ
บรรยาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

09
42

 

9. ศึกษาดูงานของ
อาจารย์และนักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
25,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

10
42

 10. ศึกษาดูงาน สาขาเคมี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเคมี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
4,350 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,350 บาท 

4,350.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

11
42

 

11. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาเคมี 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเคมี 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 27,911 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,111 
บาท 

35,111.00 0.00 35,111.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

12
42

 

12. ศึกษาดูงาน สาขาจุล
ชีววิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาจุลชีววิทยา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
20,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

13
42

 

13. ศึกษาดูงาน สาขา
คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
5,020 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,020 บาท 

5,020.00 0.00 5,020.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

14
42

 

14. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 

10
11

05
01

15
42

 

15. อบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 2,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,100 
บาท 

20,100.00 20,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

16
42

 

16. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาคหกรรม
ศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
3,600 บาท 
ค่าใช้สอย 9,500 บาท 
ค่าวัสดุ 6,900บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

17
42

 

17. ศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรมตามสถาน
ประกอบการสาขา
วิศวกรรมการจัดการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
23,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 
บาท 

23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

10
11

05
01

18
42

 

18. ศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรมตามสถาน
ประกอบการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
26,180 บาท 
ค่าวัสดุ 3,920 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
11

05
01

19
42

 

19. ศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
25,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

10
11

05
01

20
42

 

20. การศึกษาดูงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาสาธารณสุขชุมชน 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
15,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

21
42

 

21. Start Up Part 3 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าวัสดุ 10,150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,350 
บาท 

17,350.00 17,350.00 0.00 0.00 0.00 

295



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
01

22
42

 

22. การพัฒนานักศึกษา
สำหรับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
8,400 บาท 
ค่าวัสดุ 4,952บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,352 
บาท 

13,352.00 0.00 0.00 13,352.00 0.00 

10
11

05
01

23
42

 23. คณิตจิตอาสา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

10
11

05
01

24
42

 

24. ส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7200 บาท 
ค่าใช้สอย 17800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 396,295.00     

12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าด้านการพัฒนานวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า อาสาพัฒนาโรงเรียน
น้อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเข้า
ร่วมโครงการ 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

3. ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 40 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 80 0 0 

4. พัฒนานักศึกษาสำหรับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

5. ศึกษาดูงานนนอกสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

6. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโรงการ 

คน 0 0 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

7. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 30 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 80 0 

8. เชิญอาจารย์พิเศษบรรยาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 26 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

9. ศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 25 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

10. ศึกษาดูงาน สาขาเคมี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 22 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเคมี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 21 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

12. ศึกษาดูงาน สาขาจุลชีววิทยา ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

13. ศึกษาดูงาน สาขาคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 0 20 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

14. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการทำงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 0 80 

15. อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 20 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

16. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาคหกร
รมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

คน 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

17. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมตาม
สถานประกอบการสาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

18. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คน 0 0 60 0 

297



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมตาม
สถานประกอบการ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

19. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

20. การศึกษาดูงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 34 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

21. Start Up Part 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 21 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

22. การพัฒนานักศึกษาสำหรับการเรียน
ในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 29 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 80 0 

23. คณิตจิตอาสา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 3000 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 80 0 0 

24. ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่    รหัสโครงการ 6308000009 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63306 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน), 

   KPI : S 305 จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 30), 
   KPI : S 306 จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 15) 
   KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 25) 
   KPI : S 312 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

ประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (ร้อยละ 50) 
   KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ 

(ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มี
คุณภาพแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อม ทักษะด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและ
ทักษะทางวิชาชีพก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ใหม่ในแต่ละปีการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาใหม่ ทุกคนต้องการการชี้แนะ การเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ ๆ ทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทักษะการเรียนที่ต้องให้ตนเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่าง
จากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านมา ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้เล็งเห็น
ว่าการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่จะเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์และเป็นประโยชน์
แก่นักศึกษาใหมเ่ป็นอย่างมาก 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมแนะนำสาขาวิชา คณาจารย์และรุ่นพี่แก่นักศึกษาใหม่  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 32,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด กิจกรรม 5 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

06
03

01
42

 

1. Envi Lab 2019 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท 
ค่าใช้สอย 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 6,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

06
03

02
42

 

2. เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาสาขา
คณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 500 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท 

500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

10
11

06
03

03
42

 

3. เตรียมความพร้อมน้อง
ปี 1 เข้าสู่โลกอาชีวอนามัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
2,500 บาท 
ค่าวัสดุ 500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
11

06
03

04
42

 

4. ปรับความรู้พื้นฐาน
ด้านคหกรรมศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคหกรรมศาสตร์ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
4,200 บาท 
ค่าวัสดุ 1,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 

10
11

06
03

05
42

 

5. ปรับพื้นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
1,800 บาท 
ค่าวัสดุ 1,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900 บาท 

2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 

รวม 32,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. Envi Lab 2019 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 0 0 0 

2. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขา
คณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ รวมถึง
ทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

3. เตรียมความพร้อมน้องปี 1 เข้าสู่โลก
อาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์รวม ถึง
ทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

4. ปรับความรู้พื้นฐานด้านคหกรรม
ศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พืน้ฐานด้านคหกรรมศาสตร์ 
รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

5. ปรับพื้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 20 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6308000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 204 ร้อยละผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย 
                    ของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน  
                    (ร้อยละ 60) 

  KPI : BB 205 จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม (14โครงการ) 
  KPI : BB 206 ร้อยละผลการวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของ 
        หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน  
        (ร้อยละ 60) 
  KPI : BB 207 จำนวนโครงการวิจัยและน 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 
 
 

303



3. หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของคณะให้
บุคคลหน่วยงานองค์กรทั้งภายในและภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหวของคณะทั้งด้านงานจัดการเรียนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน
สำนักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในขณะที่
สังคมปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น แต่นักเรียนกลับเลือกเรียน
วิทยาศาสตร์น้อยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ตั้งไว้ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกล้เคียง  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์คณะแก่บุคคลภายนอก  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 125,880.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คน 500 
เชิงคุณภาพ    
   1. จานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

เชงิเวลา   
   1. กิจกรรมดำเนินงานเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 5 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

01
01

01
42

 

1. สร้างภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

01
01

02
42

 

2. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร์ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

10
11

01
01

03
42

 

3. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิศวกรรมการ
จัดการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
7,880 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,880 บาท 

7,880.00 7,880.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

01
01

04
42

 

4. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 
บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

01
01

05
42

 

5. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
70,000 บาท 
ค่าวัสดุ 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวม 125,880.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้
ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

คน 100 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผู้มาสมัคร
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
การประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผู้มาสมัคร
เข้าศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมการ
จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อ
ประชามสัมพันธ 

รายการ 3 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.2
 จำนวนนักศึกษาที่
เขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

รายการ 3 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.2
 จำนวนนักศึกษาที่
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 5 

5. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0 0 0 5 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หนว่ยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดพิมพ์วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
    รหัสโครงการ 6308000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์และ
การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเรียนการสอนนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานวิจัย ซึ่งใน
โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกดิจากระบวนการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดในรูปแบบรูปเล่มรายงานสรุปการดำเนินโครงการวิจัย
ต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 
โดยการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบปัญหาใน
เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารที่
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ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นคณะฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการ
จัดทำวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับมาตรฐานระดับชาติ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานของ TCI 
2) เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ต้นฉบับวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  2 ฉบับ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 103,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ต้นฉบับวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับ 2 
เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นไปตามตามมาตรฐานที่กำหนด ฉบับ 2 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด กิจกรรม 1 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

04
01

01
42

 

1. วารสารราชภัฏกรุงเก่า 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
100,000 บาท 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 
บาท 

103,000.00 0.00 51,500.00 0.00 51,500.00 

รวม 103,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นฉบับ
วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้ง 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการเป็นไปตามตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 

ครั้ง 0 1 0 1 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หนว่ยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
    รหัสโครงการ 6308000013 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 
             KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  
                    ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 25) 
             KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                   (ระดับ 5) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพือ่สร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนดการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
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กำหนด ประกอบด้วย การทีมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนั้น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
ระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอัน
ประกอบด้วยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงจำนวน 5 หลักสูตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยสาขาวิชา  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 135,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. หลักสูตรได้มาตรฐาน สกอ. หลักสูตร 5 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด กิจกรรม 1 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
02

01
42

 

1. การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
36,000 บาท ค่าใช้สอย 
60,000 บาท ค่าวัสดุ 39,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 
บาท 

135,000.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00 

รวม 135,000.00     
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12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 

ครั้ง 0 0 0 5 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 0 0 0 80 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหสัโครงการ 6308000014 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 
                    หลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80) 
            KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85)  
            KPI : S 307 รอ้ยละบัณฑิตท่ีมีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การทำวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือ
เป็นผลงานที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณชน จึง
ได้จัดดำเนินโครงการ การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
หลากหลายสาขาวิชา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา
และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งก่อให้เกิดองค์ความรู้และการบูรณาการ
ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่ เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ   

2) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3) เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 

              นักศึกษา 
4) ส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการให้กับคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคคลากรและนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและภายใน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1) การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรพิเศษ 
2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 138,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด กิจกรรม 1 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

01
02

01
42

 

1. โครงการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนดลยี 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
26,800 บาท ค่าใช้สอย 
91,000 บาท ค่า 21,000 วัสดุ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,800 
บาท 

138,800.00 0.00 0.00 138,800.00 0.00 

รวม 138,800.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 0 200 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี     
   รหัสโครงการ 6308000015 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63305 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

                       KPI : S 305 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 30) 
                       KPI : S 306 จำนวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 15) 
                       KPI : S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  
                             ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 25) 
                       KPI : S 312 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม 
                              ประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  
                              (ร้อยละ 50) 
                       KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                             (ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วม มี
เป้าหมายการดาเนินการสอดคล้องกับทิศทาง และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คณะวิทยาศาสตรฯ์ จึงได้จัดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือ
กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารคณะทุกระดับ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานย่อย ๆให้
สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรทุกระดับ มีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ สามารถกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก จึงดำเนินการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น เพ่ือระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินผลงานในปี 
              ที่ผ่านมาละตั้งเป้าหมายสาหรับปีต่อไป  

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะให้อยู่ใน 
              ระดับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)  

3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. วิธีการดำเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 337,700.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า คน 70 
เชิงเวลา   
   1. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา กิจกรรม 1 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

05
03

01
42

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภาคตะวันออก 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
70*5*50 รวม 13,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 70*2*350 
รวม 49,000 บาท ค่าอาหาร
เย็น 70*2*350 รวม 49,000 
บาท ค่าที่พัก 70*2*900 รวม 
126,000 บาท ค่าเช่ารถบัส 
40,200 บาท ค่าเช่ารถตู้ 
6,000 บาท ค่าเช่าห้องประชุม
และอุปกรณ์ 30,000 บาท ค่า
วัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337,700 
บาท 

337,700.00 0.00 0.00 337,700.00 0.00 

รวม 337,700.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 70 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ชึ้น 0 0 1 0 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6308000019 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63304 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 301 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน (176 คน) 

                       KPI : S 304 จำนวนบุคลากรของสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 40) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0304, 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทาง
วิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตาม
สายวิชาชีพของตน  เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทำให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
คณะมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน 
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การทำวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทำให้การจัดพัฒนาบุคลากรของ
คณะเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
          2) เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ  
         3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชการและศึกษาดูงาน จัดอบรมสัมมนาให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 51,160.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครัง้ 1 
   2. ศึกษาดูงานสาขาคหกรรมศาสตร์ ครัง้ 1 
   3. พัฒนาเครือข่ายที่มีการเรียนการสอนอาชีวอนามัย ครัง้ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม รอ้ยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของการดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา รอ้ยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

04
02

01
42

 

1. อบรมความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้กับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าวิทยากร 
10800 บาท ค่าอาหาร, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
และที่พักวิทยากร 4360 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15160 บาท 

15,160.00 0.00 0.00 15,160.00 0.00 

320



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

04
02

02
42

 

2. ศึกษาดูงานด้านคหกร
รมศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง/ 
ค่าที่พัก/ ค่าพาหนะ/ ค่าบำรุง
รถ/ ค่าจ้างเหมา สำหรับ
การศึกษาดูงาน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
11

04
02

03
42

 

3. การพัฒนาเครือข่ายที่มี
การเรียนการสอนด้านอาชี
วอนามัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 16000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

รวม 51,160.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 6 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

2. ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

3. การพัฒนาเครือข่ายที่มีการเรียนการ
สอนด้านอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที
ดำเนินกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยตามาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
    รหัสโครงการ 6308000021 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

                        KPI : S 314 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ  
                              (ระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ที่
มีงานทำและที่มีความประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการ
พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาด
แคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
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จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดำเนินงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่
คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอน
ทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการทำงานได้ 
นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา 
และออกไปปฏิบัติงานจริง  จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดการศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
3.เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกช้ันปี 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 306,585.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ สาขา 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุแล้วเสร็จทันเวลา ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 

323



 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

01
03

01
42

 

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน และ
จ้างเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562- 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน วัสดุการศึกษา วัสดุ
การเรียนการสอน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุ
เกษตร และวัสดุอื่นๆ  และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306585
บาท 

306,585.00 240,294.00 22,828.00 23,463.00 20,000.00 

รวม 306,585.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการ
สอน และจ้างเหมาบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 

ครั้ง 9 2 2 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    รหัสโครงการ 6308000022 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63303 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
              KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี  
                    (ข้อเสนอของกรรมการประเมินฯ) (ร้อยละ ระดับคะแนน 4.40) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญ เนื่องจากประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่จะ
สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่น ให้กับผู้ที่มีส่วนได้สวนเสียผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2557 ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 1)ระดับ
หลักสูตร 2)ระดับคณะวิชา และ3)ระดับสถานศึกษา ซึ่งในทุกระดับจะต้องดำเนินการจัดให้มีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือบริหารติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมี
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ประสิทธิภาพ อีกทั้งในทุกระดับจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยถือ
เป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และมีการควบคุมคุณภาพให้ได้เป้าหมาย ติดตามตรวจสอบ
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีระบบมี 
              ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

2. เพ่ือตรวจสอบ ประเมินผล และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และ 
              เทคโนโลยีตามตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประเมินของมหาวิทยาลัย   

3. เพ่ือให้เกดิการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ฯและกับเครือข่ายทาง 
              วิชาการเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอน (knowledge sharing)  

4. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรภายใน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่  จำนวน..410...คน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/06/2563    
8. พ้ืนทีด่ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า คน 400 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
   2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 
เชิงเวลา   
   1. สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

03
01

01
42

 

1. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/2563-
31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
  
   
- ค่าวิทยากร 3,600 บาท  
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
   
- ค่าอาหารว่าง 4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 6,000 
บาท 
- ค่าวัสดุและเอกสาร
ประกอบการอบรม 6,200 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
11

03
01

02
42

 

2. กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทค
โนโลย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   31/10/2562-
30/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 30 คนๆ ละ 10 มื้อๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 
บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

10
11

03
01

03
42

 

3. กิจกรรมการเปิดเวที
การจัดการความรู้ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/2563-
31/06/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
จำนวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 
บาท 
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 13,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 60,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 
 
 

327



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
บัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 80 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 0 90 0 0 

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอยูใ่นระดับดี 

ร้อยละ 0 0 90 0 

3. กิจกรรมการเปิดเวทีการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รอ้ยละ 0 0 80 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 0 0 90 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา    รหัสโครงการ 6308000031 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63332 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านวิทย์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

                              หลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80) 
                       KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิ ตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมบุคลากรทางด้านงานวิจัย  ซึ่งในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมงานด้านการวิจัย ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝนและเพ่ิมทักษะในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว   คณะจึงมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให้
บุคลากรและนักศึกษาได้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

329



4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 
2. เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้มีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเปา้หมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,561,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ รอ้ยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รอ้ยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของจำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามกำหนด รอ้ยละ 80 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

01
31

 

1. ชุดบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ
การเรียนรู้ จำนวน 15 ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการ
เรียนรู้ จำนวน 15 ชุด ๆละ 
22400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น336600
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการ
เรียนรู้ ราคา 22440 จำนวน 
15 ชุด รวมเป็นเงิน 
336,600.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
336,600.00 บาท 

336,600.00 336,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

02
31

 

2. ชุดตรวจสมรรถภาพ
การได้ยินพร้อมตู้ป้องกัน
เสียงรบกวน จำนวน 1 
ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้
ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 
ชุด  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470800 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดตรวจสมรรถภาพการได้
ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน 
จำนวน 1 ชุด ราคา 470800 
จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
470,800.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
470,800.00 บาท 

470,800.00 470,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

03
31

 

3. เครื่องวัดสัดส่วน
ร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องวัด
สัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 
เครื่อง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417300 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
417300 จำนวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 417,300.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
417,300.00 บาท 

417,300.00 417,300.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

04
31

 

4. ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดัน
ต่ำ จำนวน 3 ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุด
แหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ จำนวน 
3 ชุด ๆ ละ 70000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ 
จำนวน 3 ชุด ราคา 70000 
จำนวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 
210,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
210,000.00 บาท 

210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

05
31

 

5. ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค 
จำนวน 3 ชุด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดคิทส์
อิเล็กโทรนิค จำนวน 3 ชุดๆ
ละ 6900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20700 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค 
จำนวน 3 ชุด ราคา 6900 
จำนวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 
20,700.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
20,700.00 บาท 

20,700.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

06
31

 

6. กล้องสำหรับดูดวง
อาทิตย ์พร้อมขาต้ังกล้อง 
จำนวน 1 กล้อง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   อาคารท้องฟ้าจำลอง 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : กล้องสำหรับ
ดูดวงอาทิตย์ พร้อมขาต้ัง
กล้อง จำนวน 1 กล้อง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. กล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์ 
พร้อมขาต้ังกล้อง จำนวน 1 
กล้อง ราคา 196000 จำนวน 
1 กล้อง รวมเป็นเงิน 
196,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
196,000.00 บาท 

196,000.00 196,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
11

08
01

07
31

 

7. เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ 
(double beam UV/Vis 
spectrophotometer) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องวัดค่า
การดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ 
(double beam UV/Vis 
spectrophotometer) 
จำนวน 1 เครื่อง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
ชนิดลำแสงคู่ (double beam 
UV/Vis 
spectrophotometer) ราคา 
450000 จำนวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 450,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
450,000.00 บาท 

450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
11

08
01

08
31

 

8. ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สำหรับอุตสาหกรรม4.0 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดฝึกควบคุม
อัตโนมัติระบบไฟฟ้า
อุตสาหกรรม สำหรับ
อุตสาหกรรม4.0 จำนวน 1 
ชุด  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สำหรับอุตสาหกรรม4.0 ราคา 
460000 จำนวน 1 ชุด รวม
เป็นเงิน 460,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
460,000.00 บาท 

460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,561,400.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ
การเรียนรู้ จำนวน 15 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

รอ้ยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้
ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 
เครื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ จำนวน 3 
ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค จำนวน 3 ชุด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 3.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

6. กล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์ พร้อมขา
ต้ังกล้อง จำนวน 1 กล้อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

กล้อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

7. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิด
ลำแสงคู่ (double beam UV/Vis 
spectrophotometer) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

เครื่อง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

รอ้ยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

8. ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติระบบไฟฟ้า
อุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรม4.0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว
เสร็จ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (ศูนย์วิทย์)  
    รหสัโครงการ 6308000002 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยด้านการ 

                              บริหารจัดการ (ระดับ 4) 
 
แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลได้กำหนดให้  วันที่  18 สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
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ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการขยายกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ 

5. เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดการประกวด แข่งขัน และนิทรรศการทางวิชาการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 281,350.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนวันที่ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ศาสตร์แห่งชาติ วัน 3 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 2,000 
   3. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจัดประกวด แข่งขัน กิจกรรม 9 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 80 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

15
01

01
42

 

1. จัดพิธีวางพานพุ่ม
สักการะพระบรมรูป "พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 
และพิธีมอบรางวัล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา
จัดดอกไม้ บายศรีพานพุ่ม 
และตกแต่งสถานที่ จานวน 1 
ครั้งๆละ 38,000 บาท  ค่าจ้าง
ดนตรีไทย จานวน 1 ครั้งๆละ 
3,000 บาท  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืมสาหรับผู้เข้าร่วม
งาน จานวน 300 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 
10,500 บาท  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 51,500  บาท 

51,500.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 

10
32

15
01

02
42

 

2. การประกวด แข่งขัน
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : เงินรางวัล 
และเวินค่าพาหะนเดินทาง
เหมาจ่าย  29400 บาท  คา
จ้างเหมาบริการ/เช่าอุปกรณ์  
19,000 บาท ค่าวัสดุ
สำนักงาน/วัสดุ
ประชาสัมพันธ์/ค่าวัสดุอื่น/ค่า
ทำเอกสาร  51,450 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99850 
บาท 

99,850.00 0.00 0.00 0.00 99,850.00 

10
32

15
01

03
42

 

3. จัดพิมพ์วารสารงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าจัดพิมพ์
วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
จานวน 1 งาน ๆละ 80,000 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80000 
บาท 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

10
32

15
01

04
42

 

4. จัดนิทรรศการทาง
วิชาการของคณะและ
สาขาวิชา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าจ้างเหมา/
เช่าอุปกรณ์  15000  บาท  
ค่าวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการ 
35000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

รวม 281,350.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูป 
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และพิธี
มอบรางวัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

2. การประกวด แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจำนวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

3. จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสารงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

งาน 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ได้รับวารสาร 

ร้อยละ 0 0 0 80 

4. จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะ
และสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขา
ที่ร่วมจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รหัสโครงการ 6308000016 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63410 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 408 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยด้านการ 
                    บริหารจัดการ (ระดับ 4) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0403, 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สา Smart University 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แก่คณาจารย์และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความ
พร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้เป็นศูนย์บริการการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้มาตรฐาน 
ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดนิทรรศการ วัสดุ และดูแลครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม้ีความทันสมัย ได้มาตรฐาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ  
     2. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัยากรและขีด
ความสามารถของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. เพ่ือสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. เพ่ือให้พัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพนำไปสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

5. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักในระดับ
ภูมิภาค 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอบรมให้บริการวิชาการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 718,650.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 80 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

15
02

01
42

 

1. ดำเนินการซ่อมแซม
และบำรุงรักษาครุภัณฑ์
และจ้างเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
ก้นยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1. ค่า
บำรุงรักษาลิฟท์ 12 เดือน เป็น
เงิน 61,632 บาท  2. ค่า
บำรุงรักษาเครื่องควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้นและแสง  
12,840 บาท  .3. ค่า
บำรุงรักษาเครื่องฉายดาว  
32,100 บาท 4.ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ 
130,120 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,150 
บาท 

255,150.00 37,878.00 63,866.00 85,408.00 67,998.00 

10
32

15
02

02
42

 

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  
วัสดุการวิจัย และวัสดุ
การศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วัสดุ 
   รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
วัสดุการเรียนการสอน และ
วัสดุการศึกษา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303500 
บาท 

303,500.00 20,000.00 193,500.00 50,000.00 40,000.00 

10
32

15
02

03
42

 

3. การอบรมวิชาการและ
อบรมการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 28800 บาท 
ค่าอาหาร อาหารว่าง และทำ
เอกสาร 101600 บาท  ค่า
วัสดุอบรม 29600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160000 
บาท 

160,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

รวม 718,650.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 

ครั้ง 5 4 4 6 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จำนวนครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  วัสดุการวิจัย 
และวัสดุการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการจัดซื้อตามแผน 

ครั้ง 1 3 2 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. การอบรมวิชาการและอบรมการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

กิจกรรม 2 3 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 85 85 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย     

    รหัสโครงการ 6308000023 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม และโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหลักที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องดำเนินการเพ่ือให้สาขาวิชาทุกสาขา
ในคณะได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย จึงได้มอบหมาย
ให้ทุกสาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการในศาสตร์ของสาขาโดยให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
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การบริการวิชาการ งานวิจัย เป้าหมายเพ่ือจัดอบรมบริการวิชาการให้กับประชาชน ชุมชุน และสังคม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจของคณะ  
 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการ  
2) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เกษตรกร  
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรม 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุกหลักสูตรของคณะ หลักสูตร 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของการบริการวิชาการ วิจัย ที่บูรณาการเรียนการสอนนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 65 

เชิงเวลา   
   1. หลักสูตรดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หลักสูตร 15 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

01
42

 

1. การจัดการพื้นที่สีเขียว
ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 9600 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าจ้างทำเอกสาร ค่าจ้างเหมา
รถตู้ปรับอากาศ 12250 บาท 
ค่าวัสดุ 8150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

344



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

02
42

 

2. อบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : กิจกรรมย่อย
ที่ 1  ค่าใช้สอย 1800 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าวัสดุ 
5000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง ค่าจ้างทำเอกสาร 
ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน 9750 
บาท ค่าวัสดุ 6250 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

03
42

 

3. รักเรียน รักวิทย์ สนุก
คิดกับการทดลอง
วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
อย่างง่าย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ทำรูปเล่มรายงาน ค่าจ้างทำ
เอกสารอบรม 11150 บาท ค่า
วัสดุ 4450 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

04
42

 

4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การนำระบบ
ควบคุมอัตโนมัติมาใช้ใน
ภาคการเกษตรและ
ชีวิตประจำวัน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 8400 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 14000 
บาท ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

05
42

 

5. อบรมนวัตกรรมปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 และไตรมาส 
2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 5400 บาท  
ค่าอาหาร, อาหารว่าง และค่า
ใช้สอยอ่ืน 8600 บาท ค่าวัสดุ 
16000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 16,000.00 14,000.00 0.00 0.00 

345



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

06
42

 

6. การบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ทำเอกสารอบรม 13200 บาท 
ค่าวัสดุ 2400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

07
42

 

7. จุดประกายความคิด
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเคมี 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
2000 บาท ค่าวัสดุ 28000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
04

08
42

 

8. จัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ทำรูปเล่มรายงาน และทำ
เอกสารอบรม 7700 บาท ค่า
วัสดุ 4300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
04

09
42

 

9. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบการสั่งการระบบ
ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 8400 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง ค่าจ้างทำเอกสาร
ประกอบการอบรม 14000 
บาท ค่าวัสดุ 7600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

10
42

 

10. การพัฒนาการคิดเชิง
คำนวณของนักเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามแนวทางฑูตสะเต็ม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าอาหาร 
7000 บาท ค่าวัสดุ 23000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

346



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

11
42

 

11. การบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย : 
เทคนิคการทดแทนด้วย
แป้งข้าวมีสีในผลิตภัณฑ์
อาหารสู่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในอำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง และ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 6500 บาท 
และค่าวัสดุ 9100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
04

12
42

 

12. การอบรมทำยาหม่อง
สมุนไพรจากสมุนไพรใกล้
ตัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าทำ
เอกสารประกอบการอบรม 
ค่าจ้างเหมารถ  8600 บาท ค่า
วัสดุ 10600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 10,600.00 12,400.00 7,000.00 0.00 

10
32

11
04

13
42

 

13. โครงการอบรมลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้
เกษตรกรไทย ด้วย
นวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัด สู่การ
ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 10800 บาท ค่าจ้าง
เหมาบริการ 6000 บาท ค่า
วัสดุ 13200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
32

11
04

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการจัดการเรียน
การสอนด้วย
แอพพลิเคลชั่นเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับผู้สูงอายุ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท 
ค่าอาหาร, อาหารว่าง ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร 15600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 5,100.00 24,900.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
04

15
42

 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท ค่าอาหาร
, อาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม และ
ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  17800 
บาท ค่าวัสดุ 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
32

11
04

16
42

 

16. โครงการอบรมบอร์ด
อิเล็กทรอนิกส์เขียน
โปรแกรมเพื่อการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร  10800 บาท ค่าใช้
สอย 7200 บาท และค่าวัสดุ 
12000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 480,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การจัดการพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน
อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 45 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

รอ้ยละ 85 0 0 0 

3. รักเรียน รักวิทย์ สนุกคิดกับการ
ทดลองวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์อย่างง่าย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 65 0 0 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบ
ควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในภาคการเกษตร
และชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 62 0 0 0 

5. อบรมนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ ร้อยละ 0 65 0 0 

348



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

นำไปใช้ประโยชน ์
6. การบูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน 

วิชา 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย
สามารถนไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผลงาน 1 0 0 0 

7. จุดประกายความคิดนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน และงานวิจัย 

วิชา 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 0 65 0 

8. จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ 
งานวิจัย 

วิชา 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

รอ้ยละ 0 0 65 0 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบการสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ท
โฟน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 65 0 0 0 

10. การพัฒนาการคิดเชิงคำนวณของ
นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
แนวทางฑูตสะเต็ม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 

วิชา 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต่อนักศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

รอ้ยละ 80 0 0 0 

11. การบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย : เทคนิคการทดแทนด้วยแป้ง
ข้าวมีสีในผลิตภัณฑ์อาหารสู่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ 
งานวิจัย 

วิชา 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 65 0 0 0 

12. การอบรมทำยาหม่องสมุนไพรจาก
สมุนไพรใกล้ตัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การนำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 65 65 0 

13. โครงการอบรมลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้เกษตรกรไทย ด้วยนวัตกรรมปุ๋ย
สั่งตัด สู่การทำการเกษตรอยา่งยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ งานวิจัย 

วิชา 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 0 0 65 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคลชั่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 30 30 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

เพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ

การนำไปใช้ประโยชน ์
รอ้ยละ 65 65 0 0 

15. อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายิชาที่มีการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ 
งานวิจัย 

วิชา 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 0 0 65 0 

16. โครงการอบรมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 60 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การนำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 65 0 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์     
    รหัสโครงการ 6308000026 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในระยะ 20 ปี ( 2560-2579) มียุทธศาสตร์หลัก
คือยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้มีการกำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 5 พ้ืนที่ ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และมีตัวชี้วัดสำคัญคือ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่
เพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น และรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ การที่จะบรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว อุปสรรคที่สำคัญคือคุณภาพของสินค้าและบริการยังไม่มีมาตรฐาน ในเรื่องของ
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กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ  เมื่อผลผลิตขาดคุณภาพ ไม่มีความเที่ ยงตรง 
สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ สินค้าไม่สามารถเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นที่ต้อง
นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยและ
มาตรฐานสำหรับผู้บริโภค และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)และนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เมื่อ
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานรับรอง อาทิ อาหารและยา (อย.) มาตรฐานอุตสาหกรรรม (มอก.) เพ่ือยกระดับ
สินค้า OTOP และ หัตถกรรม Premium กระบวนการผลิตเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีฐานองค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน
การผลิตที่เป็นที่ยอมรับ นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นเสริมสร้างรายได้และลดความเหลือมล้ำทางสังคมได้
ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ การศึกษาแนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานและ
พัฒนาศุ่เชิงพาณิชย์อยา่งยั่งยืน  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับรองมาตรฐานการผลิต 

2.เพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน หมู่บ้านที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายอาชีพในชุมชนให้เกิดการพัฒนาอาชีพและเสริมเสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนบ้านคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ บ้านลำไทร 
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชนและการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิ้น 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายได้เชิงพาณิชย์ ชิ้น 4 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลา ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
04

01
42

 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่เป้าหมายในการ
ดำเนินงานทั้ง 3 หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
120,000 บาท ค่าใช้สอย 
50,000 บาท ค่าวัสดุ 30,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
32

17
04

02
42

 

2. การพัฒนา
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้
ได้มาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่บ้านที่เป็นเป้าหมาย
ในการดำเนินงานทั้ง 3 
หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
160,000 บาท ค่าใช้สอย 
300,000 บาท ค่าวัสดุ 
50,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 
บาท 

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 

10
32

17
04

03
42

 

3. การส่งเสริมการ
จำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่บ้านที่เป็นเป้าหมาย
ในการดำเนินงานทั้ง 3 
หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
80,000 บาท ค่าใช้สอย 
190,000 บาท ค่าวัสดุ 
30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 
บาท 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

รวม 1,000,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 
 
 
 
 
 

353



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

ครั้ง 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 0 90 0 0 

2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ในชุมชนเพื่อให้ได้มาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ชึ้น 0 0 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายได้เชิง
พาณิชย์ 

ชึ้น 0 0 4 0 

3. การส่งเสริมการจำหน่ายในช่องทาง
ต่าง ๆ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ชึ้น 0 0 0 4 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายได้เชิง
พาณิชย์ 

ชึ้น 0 0 0 4 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถของประชาชน สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นในมีความเข้าใจอันดีในวัตถุประสงค์

ของการดำเนินโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก     

    รหัสโครงการ 6308000027 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง 
                   ศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
             KPI : S 104 มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (Big Data) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ 
                   วางแผนงานพัฒนาพ้ืนที่ (ร้อยละ 30) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 14,000 
หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพจากนั้นปราชญ์ชุมชนกลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรม
อาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการ ฝึกอาชีพในหมู่บ้าน ติดตาม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครัวเรือนที่เข้า
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รับการฝึก อาชีพสามารถปฏิบัติอาชีพได้จริงและพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน 
การขับเคลื่อนของรัฐบาลนั้นเป้าหมายให้หลายพ้ืนที่ยังไม่บรรลุ เนื่องจากกลุ่มสัมมาชีพที่เกิดขึ้นขาดองค์
ความรู้ และมักมีปัญหาเกิดขั้นการการดำเนินการ และไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเล็งเห็นปัญหาการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และได้รับการประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากโครงการในภาครัฐ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ร้านค้าประชารัฐ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านที่ได้รับงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนแต่มาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถยกระดับรายได้ให้กับครัวเรือน
หรือท้องถิ่นอย่างยังยืน  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ พื้นที่
จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน 

2. เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 
3. เพ่ือสร้างศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้ง

ด้านเกษตร อาหาร หัตถกรรมด้วยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการ ได้ด้านบุคลากร งบประมาณและบัญชี วัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิต ระบบตลาดที่ดี เมื่อพัฒนาแล้วกลุ่มสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 หลังคาเรือน ที่อยู่ในพ้ืนที่ - หมู่ที่ 3 ตำบลทางพระ 
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - หมู่ที่ 12 ตำบลหนองถ้ำ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำชุมชน กลุ่ม
สัมมาชีพ  

2. สร้างเสริมศักยภาพชุมชนในพื้นที่ 
3. กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 650,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน (40 
ครัวเรือน) 

ร้อยละ 60 

   2. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. 1) ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกายใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลาโครงการในการดำเนินโครงการ เดือน 12 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
04

01
42

 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อรับฟังความต้องการ
และความคิดเห็นของ
ครัวเรือน ผู้นำชุมชน กลุ่ม
สัมมาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ หมู่ 3 ต. ทางพระ 
อ.โพธิ์ทอง หมู่ 12 ต. 
หนองถ้ำ อ.แสวงหา จ. 
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14,400 บาท ค่าใช้สอย 
31,600 บาท ค่าวัสดุ 4,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
32

02
04

02
42

 

2. กิจกรรมสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนในพื้นที่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนในพื้นที่ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
172,800 บาท ค่าใช้สอย 
292,200 บาท ค่าวัสดุ 
60,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 
บาท 

525,000.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00 

10
32

02
04

03
42

 

3. การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3-4 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 
หมูบ่้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14,400 บาท ค่าใช้สอย 
31,600 บาท ค่าวัสดุ 4,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

10
32

02
04

04
42

 

4. การคืนข้อมูลให้พื้นที่ 
(เปิดเวที) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 2 
หมู่บ้าน 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
7,200 บาท ค่าใช้สอย 17,000 
บาท ค่าวัสดุ 700 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 
บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 650,000.00     

 

357



12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความ
ต้องการและความคิดเห็นของครัวเรือน 
ผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจในโครงการ 

ร้อยละ 0 85 0 0 

2. กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนใน
พื้นที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมในการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน 

กิจกรรม 0.00 0.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1)
 ประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกาย
ใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การติดตาม
การดำเนินงานโครงการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1)
 ประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกาย
ใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. การคืนข้อมูลให้พื้นที่ (เปิดเวที) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1)
 ประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้งกาย
ใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ประชาชน กลุ่มสัมมาชีพไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล การ
ดำเนินการทีผ่่านมา 

ใช้หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับชุมชน (PAR) เพือ่ให้
ชุมชนเชื่อใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนต้องการเพียงแค่
งบประมาณ และไม่พยายามที่จะดำเนนิการตาม
ข้อแนะนำ 

แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ยัง่ยืน และความ
เข้มแข็งที่จะเกิดขึ้น โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
(PAR) 

   

 
 
 

358



 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง    รหัสโครงการ 6308000028 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบาย
สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐพร้อมที่จะเข้า
ช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
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ท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำ
ทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น และมีมูลค่าเพ่ิม เป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพสินค้า
ประเภทอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้า  OTOP ที่จะ
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถกับประเทศ และขยายศักยภาพทางการค้า และพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP 
โดยการให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP 
อาหารเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง โดยเน้นด้านมาตรฐานต่าง ๆ 
ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ให้ความรู้และแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ และมาตรฐานในการผลิต
อาหาร เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และผลักดันให้ทางกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา และจังหวัดอ่างทองมี 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ และวิสากิจชุมชน
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือนำองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับโครงการ 

6.2 เพ่ือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

6.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง ในการแปรรูปอาหารให้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชนมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น 

6.4 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพ
หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

6.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์
ของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 

6.6 เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) เพ่ือขอรับการ
รบัรองคุณภาพอาหาร และขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

6.7 เพ่ือพัฒนา และจัดการรูปแบบช่องทางตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

6.8 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่สังคม และชุมชน 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ 

360



5. กลุ่มเปา้หมาย 
 กลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม (ผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มละ 2 ผลิตภัณฑ์) 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ และวิสากิจ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับโครงการ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 800,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผน่ดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ คน 60 
   2. ได้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร รายการ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ร้อยละ 85 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลาโครงการในการดำเนินโครงการ เดือน 12 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

01
42

 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้นำชุมชน กลุ่ม
สัมมาชีพ และวิสากิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำ
องค์ความรู้มาใช้
ประยุกต์ใช้กับโครงการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ดำเนินการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
30200 บาท ค่าวัสดุ 6000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36200 
บาท 

36,200.00 36,200.00 0.00 0.00 0.00 

361



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

02
42

 

2. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
อาหารอัตลักษณ์ของ
ชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
57600 บาท ค่าใช้สอย 60200 
บาท ค่าวัสดุ 183800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301600 
บาท 

301,600.00 0.00 301,600.00 0.00 0.00 

10
32

17
05

03
42

 

3. การเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง ในการ
แปรรูปอาหารให้
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของ
ชุมชนมีอายุการเก็บรักษา
ที่ยาวนานข้ึน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28,800 บาท ค่าใช้สอย 
30,200 บาท ค่าวัสดุ 48,200 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,200 
บาท 

107,200.00 0.00 107,200.00 0.00 0.00 

10
32

17
05

04
42

 

4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาหารที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28800 บาท ค่าใช้สอย 30200 
บาท ค่าวัสดุ 41000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

362



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

05
42

 

5. พัฒนาศักยภาพด้าน
การสื่อสารการตลาด และ
การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์อาหารอัต
ลักษณ์ของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่ม
สัมมาชีพหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28800 บาท ค่าสอย 30200 
บาท ค่าวัสดุ 41000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000 
บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

10
32

17
05

06
42

 

6. ยกระดับผลิตภัณฑ์
อาหารอัตลักษณ์ของ
ชุมชนตามหลักการผลิตที่
ดี (GMP) เพื่อขอรับการ
รับรองคุณภาพอาหาร 
และข้ึนทะเบียนสินค้า 
OTOP ประเภทอาหาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
28800 บาท ค่าใช้สอย 30200 
บาท ค่าวัสดุ 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

10
32

17
05

07
42

 

7. พฒันา และจัดการ
รูปแบบช่องทางตลาดใน
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
14400 บาท ค่าใช้สอย 35100 
บาท ค่าวัสดุ 10500 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

363



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
05

08
42

 

8. พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
โครงการสู่สังคม และ
ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์
ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก
โครงการไปต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยัง่ยืนแก่พื้นที่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
30200 บาท ค่าวัสดุ 4800 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35000 
บาท 

35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

รวม 800,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของผู้นำชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ 
และวิสากิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
รับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน 
กลุ่มสัมมาชีพ และวิสากิจชุมชน 

ครั้ง 4 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์
ของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รอ้ยละ 0 85 0 0 

3. การเพิ่มศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
ในการแปรรูปอาหารให้ผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ของชุมชนมีอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนานข้ึน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ครั้ง 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 0 85 0 0 

364



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

โครงการมีความเข้าใจ 
4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ครั้ง 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ 

ร้อยละ 0 0 85 0 

5. พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
การตลาด และการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
การอบรม 

ครั้ง 0 0 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมมี
ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 0 0 85 0 

6. ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์
ของชุมชนตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) 
เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพอาหาร 
และข้ึนทะเบียนสินค้า OTOP ประเภท
อาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม และ
ประชุมร่วมกัน 

ครั้ง 0 0 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ทางด้าน
ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

ร้อยละ 0 0 85 0 

7. พฒันา และจัดการรูปแบบช่องทาง
ตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการอบรม 

ครั้ง 0 0 2 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ทางด้าน
ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

ร้อยละ 0 0 85 0 

8. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการใน
การเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่
สังคม และชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมด
จากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่
พื้นที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุม
ร่วมกัน 

ครั้ง 0 0 0 4 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ทางด้าน
ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

ร้อยละ 0 0 0 85 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้แสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ 

ใช้หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับชุมชน (PAR) เพื่อให้
ชุมชนเชื่อใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ยอมรับแนวคิด
ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชน
ชนิดใหม่ 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาหาร รวมทั้งใช้
หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน (PAR) เพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคย และไว้ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
อาชีพ และยกระดบัรายได้ของชุมชนอยา่งยั่งยืน 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ยอมรับกับ
ขั้นตอนหรือเทคนิคที่ยุ่งยากในการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้หลักการปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ให้ความเห็น
หรือไม่ให้ความร่วมมือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เปน็
เอกลักษณ์ของชุมชน 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของบรรจุภัณฑท์ี่
เหมาะสมกับผลติภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้หลักการปฏิบัติการอยา่ง
มีส่วนร่วมกับชุมชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์ของชมุชน 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยใช้หลกัการปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับ
ชุมชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่เข้าใจหลักการตาม
หลักการผลิตที่ดี (GMP) 

อบรมให้ความรู้อย่างละเอียด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ แล้ว
นำไปปฏบิัติ ก่อนที่จะนำผลิตภณัฑ์ขึ้นจดทะเบียน OTOP 
ประเภทอาหาร 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่กลา้ดำเนนิการใน
เร่ืองของการพัฒนาช่องตลาด 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาช่องตลาด เพื่อสรา้ง
โอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กบัชุมชน โดยใช้หลักการ
ปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมกับชมุชน (PAR) 

กลุ่มสัมมาชพีหรือวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถนำสิ่งที่ได้
จากโครงการไปต่อยอด 

หลักการปฏิบัติการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน (PAR) หรือการ
ทำงานแบบฝังตัวร่วมกับชุมชนจะทำให้กลุ่มเป้าหมายกล้าทีจ่ะ
ลองทำ และนำไปปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์    รหัสโครงการ 6308000029 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63106 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                    เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
              KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 
                    ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้งสิ้น ในขณะที่ประเทศไทยกำลังพยายามก้าวผ่านไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยกลับ
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ประสบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หลายประการ ที่สำคัญได้แก่ 
จำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลงตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา นอกจากนี้การประเมินผลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติบ่งชี้ว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับโรงเรียน  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือพัฒนาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

3. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน เพ่ือให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่
แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การจัดทำโครงงาน การ
ให้คำแนะนำ การจัดค่าย 
7. ระยะเวลา วันที ่01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 479,800.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 
   2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คน 500 
   3. จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ คน 20 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. จัดกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
02

01
42

 

1. พัฒนาศักยภาพครู 
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
93600 บาท  
ค่าใช้สอย 70000 บาท  
ค่าวัสดุ 141,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304800 
บาท 
 
 

304,800.00 44,800.00 71,200.00 78,800.00 110,000.00 

10
32

05
02

02
42

 

2. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1-2 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
67200 บาท  
ค่าใช้สอย 53900 บาท  
ค่าวัสดุ 53900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175000 
บาท 

175,000.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 

รวม 479,800.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 520 25 120 200 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 90 90 90 90 

2. การพัฒนาศักยภาพผู้สอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 35 35 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 80 0 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ โรงเรียนรักวิทย์    รหสัโครงการ 6308000030 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63106 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 105 ร้อยละของผู้เข้าร่วมในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ในด้าน 
                     เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (ร้อยละ 85) 
             KPI : S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม 
                    ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0106, 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง
จะเห็นได้จากความสำเร็จของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ที่ล้วนสร้างความเจริญก้าวหน้าขึ้นบนรากฐาน
ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสำหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกำลังเผชิญ
กับความท้าทายรอบด้าน ทั้งภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
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ทัง้เชิงบวกและลบ ทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่
จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ทั้งช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการสร้างสำเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ บน
ฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มี
ผลิตภาพต่ำ ไปสู่การใช้ความรู้และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในขณะที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตร์หลักคือยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจึงมุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นของโรงเรียนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งโครงการรักวิทย์จะเป็นโครงการหลักที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใช้ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสถานศึกษาของท้องถิ่น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู นักเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการดำเนินงาน ดำเนินงาน เป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนการสอนในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยการร่วมมือกับโรงเรียนในการเตรียมสื่อการสอน การเตรียมการปฏิบัติการทอลองของนักเรียน การเตรียม
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ซึ่งมี 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมความพร้อม คือการ
เลือกโรงเรียน ชั้นเรียนและวิชาเรียนที่จะดำเนินการ และเตรียมกิจกรรมทั้งหมดที่จะใช้สำหรับจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ของแต่ละโรงเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างครูจากโรงเรียนและอาจารย์จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอนที่ 2. การนำกิจกรรมที่เตรียมในขั้นตอนที่ 1 ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างครูจากโรงเรียนและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 663,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 10 
   2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คน 100 
   3. จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ คน 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. จัดกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
03

01
42

 

1. การเตรียมความพร้อม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
40,000 บาท 
ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60000 
บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
03

02
42

 

2. ค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับ
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ARU 
ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   พระนครศรีอยุธยาและ
อ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
67,500 บาท 
ค่าใช้สอย 109,500 บาท 
ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 227000 
บาท 

227,000.00 0.00 227,000.00 0.00 0.00 

10
32

05
03

03
42

 

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์
ในโรงเรียน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
10,800 บาท 
ค่าใช้สอย 20,000 บาท 
ค่าวัสดุ 19,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.

63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

05
03

04
42

 

4. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
10,800 บาท 
ค่าใช้สอย 20,000 บาท 
ค่าวัสดุ 19,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 
บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
32

05
03

05
42

 

5. การเป็นพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษาทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอ่างทอง 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
156,000 บาท 
ค่าใช้สอย 60,000 บาท 
ค่าวัสดุ 60,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276000 
บาท 

276,000.00 0.00 0.00 0.00 276,000.00 

รวม 663,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การเตรียมความพร้อม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีเข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจแนวทาง
ของโครงการ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

2. ค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์และดารา
ศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีเจตนคติที่ดีกับวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะส่งเสริม
การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
การจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 3 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีเจตคติที่ดีกับวิชา
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 80 0 

4. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีเจตนคติที่ดีกับวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 80 0 

5. การเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทาง
วิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 0 50 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีเจตคติที่ดีกับวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  ต้นแบบในการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : ชุมชน 
                  ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด 
                  พระนครศรีอยุธยา    รหสัโครงการ 6308000034 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาคหกรรมศาสตร์ 
และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายในการนำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยส่งเสริม และพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” โดยมีแนวทางการเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
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เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน มีการสร้างกลุ่มเกษตรต้นแบบ และสร้างทุนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างครบวงจร 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนจากบัวแดง และการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการตลาดโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นการช่วย
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าภาคการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ และสร้างความสุขแก่คนใน
ชุมชนได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรต้นแบบ และการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรต้นแบบในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์สำหรับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารจากบัวแดง (4 ตำรับ) และบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ (4 รูปแบบ) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบล
คลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัวแดง 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก 
อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนผู้
ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน (20 ครัวเรือน) 
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาชีพเกษตรกรต้นแบบ และการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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           กิจกรรมที่ 3 พัฒนา และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรต้นแบบในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์สำหรับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอ
บางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารจากบัวแดง (4 ตำรับ) และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ (4 รูปแบบ) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
บัวแดง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบล
คลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ (การคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน) 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 555,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือน 20 
   2. ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ 4 
   3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
   4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
   5. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 

ไม่น้อยกว่า 2 

   6. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐาน
รากต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 4 
   2. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

   3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
   4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านทักษะในการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ระยะเวลาโครงการในการดำเนินโครงการ เดือน 12 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
05

01
42

 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของเกษตรกรในพื้นที่
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถ ี“ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
-วัสดุประกอบการดำเนิน
กิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ๆ 
1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16000 
บาท 

16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

02
05

02
42

 

2. พัฒนาอาชีพเกษตรกร
ต้นแบบ และการบริหาร
จัดการเกษตรนิเวศน์อย่าง
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลอง
จิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 12 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มือ้ๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 25,000 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78400 
บาท 

78,400.00 78,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
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3. พัฒนา และเพิ่ม
ศักยภาพเกษตรกร
ต้นแบบในการเพาะปลูก
พืชอินทรีย์สำหรับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลอง
จิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 1 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 12 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 25,000 บาท  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  78400 
บาท 

78,400.00 78,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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05
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4. ส่งเสริม และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหารจากบัว
แดง (4 ตำรับ) และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ (4 รูปแบบ) โดยการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลอง
จิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 24 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
4 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 8 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จำนวน 4 รูปแบบๆ ละ 
5,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลาก
สินค้าจำนวน 4 รูปแบบ 
รูปแบบๆ ละ 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 4 ครั้ง ๆ 37,500 บาท  
- ค่าบรรจุภัณฑ์และฉลาก
จำนวน 4 ชุดๆ ละ 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 286800 
บาท 

286,800.00 0.00 286,800.00 0.00 0.00 
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32

02
05

05
42

 

5. เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการตลาดสำหรับ
ผลิตผลทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว
แดง และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัว
แดง” ตำบลคลองจิก 
อำเภอบางประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
ๆ ละ 12 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 10,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48400 
บาท 

48,400.00 0.00 0.00 48,400.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
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05
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6. พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์
ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจาก
โครงการไปต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยั่งยืนแก่พื้นที่ (การคืน
ข้อมูลกลับสู่ชุมชน) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดำเนินการ 
   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 
2 ครั้ง ๆ ละ 1,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ 
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 60 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 4 
มือ้ๆ ละ 35 บาท 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 2 ครั้ง ๆ 1,000 บาท 
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 
(ศูนย์การเรียนรู้ฯ) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47000 
บาท 

47,000.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 

รวม 555,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก 
อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุม
แบบมีส่วนร่วม 

ครั้ง 2 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. พัฒนาอาชีพเกษตรกรต้นแบบ และการ
บริหารจัดการเกษตรนิเวศน์อย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่ง
บัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. พัฒนา และเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
ต้นแบบในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์สำหรับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัว
แดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

คน 40 0 0 0 

380



กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหารจากบัวแดง (4 ตำรับ) และ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ (4 
รูปแบบ) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ตำบลคลองจิก อำเภอบางประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการข้ึน
ทะเบียน OTOP 

ชึ้น 0 4 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

5. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดสำหรับ
ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
บัวแดง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่งบัวแดง” ตำบลคลองจิก อำเภอบางประ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

ครั้ง 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

6. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำองค์
ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด 
และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างยั่งยืนแก่พื้นที่ (การคืนข้อมูลกลับสู่
ชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางใน
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เกษตรนิเวศน์ การแปรรูปอาหาร
จากบัวแดง และการเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวนวัตวิถ ี

ใช้หลักการปฏิบตัิการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเชื่อ
ใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดในการบริหารจดั
การเกษตรนิเวศน์รูปแบบใหม ่

ใช้หลักการปฏิบตัิการอย่างมสี่วนรว่มกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเชื่อ
ใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดการเพาะปลูกเกษตร
อินทรีย์ และการปรับปรุงระบบเกษตรนิเวศน์ของพื้นที่ 

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย์ และ
ความสำคญัของการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศน์เพื่อรองรบัการ
ท่องเทีย่วนวัตวิถีของชุมชน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหารจากบัวแดง เนื่องจากไม่มั่นใจในเรื่องของ
อุปกรณ์ สถานท่ี เวลา ตลาด และรายได ้

ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารที่
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการ
รองรับการท่องเที่ยวนวัตวิถีของชุมชน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่กล้ายอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาช่องทาง ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัช่องทางตลาดที่หลากหลาย 
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สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
การตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุมชนผ่านการท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้ของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียไม่สามารถนำนวัตกรรมทีไ่ด้จากโครงการไปต่อ
ยอด 

ใช้หลักการปฏิบตัิการอย่างมสี่วนรว่มแบบฝังตัวร่วมกับชุมชนจะ
ทำให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีสามารถนำนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีได้จาก
โครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนผ่าน
การตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดผ่านการ
ท่องเที่ยวนวัตวิถ ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
          รหัสโครงการ 6308000035 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ชุมชนบ้านโรงวัว ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ชุมชน
มีการรวม  กลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเป็นแบบแผนที่พ่ึงพาตนเองตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการคัดเลือกเป็น
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประเภทชุมชนขนาดเล็ก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ด้วยการลด คัดแยก 
และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิก
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ในชุมชุมบ้านโรงวัวที่ว่างจากการทำงาน และผู้สูงอายุที่ไม่มีงานทำแต่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมไทย 
ได้แก่ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ฯลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโรงวัว โดย นางอดิพร สว่างกลับ ได้
รวบรวมสมาชิกในชุมชนมาช่วยกันทำขนมไทยในช่วงเวลาที่มีคนสั่งซื้อ และทางกลุ่มจะจัดซื้อวัตถุดิบจากคนใน
ชุมชนบ้านโรงวัว เช่น มะพร้าว ไข่เป็ด ฯลฯ เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน การแบ่งรายได้ด้วยการหักต้นทุน 
และกำไรที่ได้แบ่งให้สมาชิกที่มาทำในแต่ละครั้ง แต่ปัญหาของผลิตภัณฑ์ คือ โลโก้ไม่มีอัตลักษณ์และไม่ดึงดูด
ความสนใจ บรรจุภัณฑ์     ไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสม รวมทั้งมีการจำหน่ายสู่ตลาดในวงค่อนข้างจำกัดหรือ
จำหน่ายตามการสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการสั่งซื้อมีไม่มากนัก จึงทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อสมาชิกใน
ชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์ รั กษ์ถิ่น  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษานำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมไปถ่ายทอดสู่กลุ่มองค์กร ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ การทำงาน
ร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษาและธนาคารออมสิน 
ดังนั้นทางกลุ่มของเราประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพื่อไปช่วยชุมชนกลุ่มขนมไทย
บ้านโรงวัว เพ่ือปรับเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นจากเดิม และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 นี้ จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่
ชุมชนผลิตได้มีไม่ก่ีชนิด ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือต่อยอดจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน  

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำขนมไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ OTOP 
3. เพ่ือพัฒนาอาชีพ รายได้ และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 พ้ืนที่ : บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว  จำนวน  30  คน  
 
6. วิธีการดำเนินงาน  

6.1 ประชุมร่วมกันของชุมชน และผู้บริการวิชาการ เพื่อนำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ให้กับสมาชิกกลุ่มขนมไทยบ้านโรง
วัว 

6.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 
6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การขายสินค้า

ออนไลน์การจัดการการเงินและการทำบัญชีบนเว็บไซต์ 
6.5 ประชุม วิเคราะห์ผล และประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชน 
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6.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 300,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการ คน 30 
   2. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. 1. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว ผลิตภัณฑ์ 2 
   2. 2. ได้สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ของสมาชิกในชุมชม คน 30 
เชิงเวลา   
   1. 1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
06

01
42

 

1. ประชุมร่วมกันของ
ชุมชน และผู้บริการ
วิชาการ เพื่อนำเสนอ
โครงการและรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มขนมไทย
บ้านโรงวัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : งบ
ดำเนินงาน: 
1.ค่าใช้สอย   รวมเป็นเงิน 
6,900 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(1ครั้งx1,800 บาท)   เป็นเงิน 
1,800 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(1วันx30คนx2มือ้x35บาท)  
เป็นเงิน 2,100 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท 

6,900.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
06

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ให้กับ
สมาชิกกลุ่มขนมไทยบ้าน
โรงวัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.
ค่าตอบแทน  เป็นเงิน 43,200 
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(4ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)   
2.ค่าใช้สอย  เป็นเงิน 27,600 
บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(4ครั้งx1,800 บาท)  7,200 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)  
8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(4วันx30คนx1มือ้x100บาท)  
12,000 บาท 
3.ค่าวัสดุ   15,500 บาท 
-ค่าวัตถุดิบและส่วนผสมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถัวเฉลี่ย 
-ค่าวัสดุและอุปกรณ์งานครัว
ถัวเฉลี่ย     
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  86,300 
บาท 

86,300.00 86,300.00 0.00 0.00 0.00 
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3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2 ผลิตภัณฑ์ และข้ึน
ทะเบียน OTOP ของกลุ่ม
ขนมไทยบ้าน  โรงวัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.
ค่าตอบแทน  เป็นเงิน 43,200 
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(4ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 
2.ค่าใช้สอย เป็นเงิน 27,600 
บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(4ครั้งx1,800 บาท)  7,200 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)  
8,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน     
(4วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
12,000 บาท 
3.ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 16,000 
บาท 
-ค่าวัตถุดิบและส่วนผสมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถัวเฉลี่ย 
-ค่าวัสดุและอุปกรณ์งานครัว
ถัวเฉลี่ย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,800 
บาท 

90,800.00 0.00 90,800.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
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4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ การขายสินค้า
ออนไลน์ การจัดการ
การเงินและการทำบัญชี
บนเว็บไซต์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1.
ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 
32,400 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร  32,400 
บาท 
(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 
 
2.ค่าใช้สอย  รวมเป็นเงิน 
20,700 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(3ครั้งx1,800 บาท)  เป็นเงิน 
5,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ เครื่องด่ืม 
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท) 
เป็นเงิน 6,300 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
เป็นเงิน 9,000 บาท 
-ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์  40,000 
บาท 
3.ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 10,600 
บาท 
-ค่าบรรจุภัณฑ์ถัวเฉลี่ย  6,000 
บาท 
-วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ถัวเฉลี่ย 
10,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,100 
บาท 

109,100.00 0.00 0.00 109,100.00 0.00 

10
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5. ประชุม วิเคราะห์ผล 
และประเมินผลการ
ดำเนินงานร่วมกับชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   บ้านโรงวัว หมู่ 3 ตำบล
คู้สลอด อำเภอลาดบัว
หลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : 1.ค่าใช้สอย  
เป็นเงิน 6,900 บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 9 ที่นั่ง  
(1ครั้งx1,800 บาท)  1,800 
บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(1วันx30คนx2มื้อx35บาท)  
2,100 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท)  
3,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท 

6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 

รวม 300,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ประชุมร่วมกันของชุมชน และผู้
บริการวิชาการ เพื่อนำเสนอโครงการ
และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มขนมไทย
บ้านโรงวัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 0 0 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์   ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ให้กับ
สมาชิกกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกได้รับ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

รอ้ยละ 80 0 0 0 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ 
และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุ่มขนม
ไทยบ้าน  โรงวัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์ 

ชึ้น 0 2 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกได้รับ
ความรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้ึนทะเบียน 
OTOP 

ร้อยละ 0 80 0 0 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ การขายสินค้าออนไลน์ การ
จัดการการเงินและการทำบัญชีบน
เว็บไซต์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เว็บไซต์ขาย
ออนไลน์ 

งาน 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 80 0 

5. ประชุม วิเคราะห์ผล และประเมินผล
การดำเนินงานร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คน 0 0 0 30 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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