
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ) 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 

(งบประมาณแผ่นดิน) 



หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4โครงการ หน่วยงาน

จ าแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

6407000013 โครงการการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                  และจังหวัดอ่างทอง

244,700            -                     -                     -                        

6407000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก 

                   คณะวิทยาการจัดการ

1,000,000         -                     -                     -                        

6407000017 โครงการนวัตกรรมเพ่ือท้องถ่ิน (จากการด าเนินการของนักศึกษา) -                     -                     100,000            -                        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,819,900         -                     5,506,910         280,390              

6408000001 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา -                     -                     250,000            -                        

6408000002 การพัฒนาวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและครัวเรือนสู่วัสดุปลูกอินทรีย์ นวัตกรรม

                   เพ่ือท้องถ่ิน

-                     -                     100,000            -                        

6408000003 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในท้องถ่ิน -                     -                     100,000            -                        

6408000004 โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือการยกระดับ

                   ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านรูปแบบการส่งเสริม

                   การตลาดดิจิทัล

910,900            -                     -                     -                        

6408000005 ARU Youth Camp 2020 250,000            -                     -                     -                        

6408000006 การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าท่ีของ

                  พลเมืองไทย

320,000            -                     -                     -                        
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หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4โครงการ หน่วยงาน

จ าแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

6408000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้าท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรคด้วยวัตถุดิบท่ีเป็นเอกลักษณ์

                   ของชุมชนคลองจิก

30,000             -                     -                     -                        

6408000008 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วย

                   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,000,000         -                     -                     -                        

6408000009 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

                  สินค้าพรีเมียม

1,000,000         -                     -                     -                        

6408000013 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                     -                     150,000            -                        

6408000014 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ -                     -                     21,000             -                        

6408000015 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                     -                     162,000            -                        

6408000016 พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษส าหรับตรวจวัดสารปนเป้ือนในอาหาร -                     -                     200,000            -                        

6408000018 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ -                     -                     313,580            -                        

6408000019 โครงการวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                     -                     95,000             -                        

6408000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพ่ือยกระดับ

                   คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

660,000            -                     -                     -                        

6408000021 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม -                     -                     57,593             -                        

6408000022 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี -                     -                     337,700            -                        
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หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4โครงการ หน่วยงาน

จ าแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

6408000024 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

                  และเทคโนโลยี

-                     -                     480,000            -                        

6408000025 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                     -                     -                     213,000              

6408000026 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                     -                     -                     67,390                

6408000027 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิต

                   ท่ีพึงประสงค์

-                     -                     56,290             -                        

6408000028 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                     -                     429,801            -                        

6408000029 เด็กไทย อนาคตใหม่ ฉลาดรู้และเข้าใจการใช้ส่ือและระบบดิจิทัล 100,000            -                     -                     -                        

6408000031 โครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรย่ังยืน -                     -                     420,000            -                        

6408000032 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา -                     -                     2,137,300         -                        

6408000033 ส่งเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 287,000            -                     -                     -                        

6408000035 การพัฒนาท้องถ่ินสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 100,000            -                     -                     -                        

6408000037 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 -                     -                     196,646            -                        

6408000038 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000,000         -                     -                     -                        

6408000039 โรงเรียนรักวิทย์ 662,000            -                     -                     -                        
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หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4โครงการ หน่วยงาน

จ าแนกตามงบประมาณหน่วยงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

6408000042 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

400,000            -                     -                     -                        

6408000043 พัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตร์ข่ายภายใต้แผนด าเนินงานมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง 100,000            -                     -                     -                        

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา -                     -                     -                     279,000              

6409000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา -                     -                     -                     279,000              

ส านักงานอธิการบดี 375,620           -                     3,346,940         354,968,880        

6410000001 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 375,620            -                     -                     -                        

6411000005 รายการค่าด าเนินงานภาครัฐ -                     -                     -                     267,010,000         

6411000007 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ด้านสังคมศาสตร์) -                     -                     -                     81,815,000          

6411000021 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

                   (ด้านวิทย์)

-                     -                     -                     900,000              

6411000034 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) -                     -                     -                     1,700,000            

6412000001 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ

                   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-                     -                     3,000,000         -                        

6412000011 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน -                     -                     -                     346,940              

6413000008 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ -                     -                     -                     850,000              
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หน่วย : บาท

17.30                2.22               22.83            57.65                 -                  100.00                  

73,941,900         9,480,400        97,541,100     246,327,800        -                  427,291,200           

รายการค่าด าเนินงานภาครัฐ 73,941,900     9,480,400     -             183,587,700     -               267,010,000       

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 73,941,900     9,480,400     -             183,587,700     -               267,010,000       

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 73,941,900     9,480,400     -             183,587,700     -               267,010,000       

รายการบุคลากรภาครัฐ 73,941,900     9,480,400     -             183,587,700     -               267,010,000       

กิจกรรม : <80163> สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 73,941,900         9,480,400        -               183,587,700        -                  267,010,000           

กองกลาง 73,941,900         9,480,400        -               183,587,700        -                  267,010,000           

6411000005 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 73,941,900          9,480,400         -                183,587,700         -                   267,010,000            

แผนงานพ้ืนฐาน -                   -                97,541,100     13,548,000          -                  111,089,100           

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน -                   -                97,541,100     13,548,000          -                  111,089,100           

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน -                   -                97,541,100     13,548,000          -                  111,089,100           

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต -                   -                97,541,100     13,548,000          -                  111,089,100           

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                   -                2,137,300       3,000,000           -                  5,137,300              

กิจกรรม : <4528> จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                   -                2,137,300       3,000,000           -                  5,137,300              

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                   -                2,137,300       2,100,000           -                  4,237,300              

6408000013 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150,000               150,000                 

6408000014 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 21,000                21,000                  

6408000015 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 162,000               162,000                 

6408000018 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 313,580               313,580                 

ร้อยละของประเภทงบรายจ่าย

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย

รวมงบประมาณ
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
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หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย

รวมงบประมาณ
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

6408000019 โครงการวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95,000                95,000                  

6408000021 โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 57,593                57,593                  

6408000022 โครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 337,700               337,700                 

6408000025 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 213,000               213,000                 

6408000026 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 67,390                67,390                  

6408000027 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 56,290                56,290                  

6408000028 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 429,801               429,801                 

6408000032 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา 2,137,300        2,137,300              

6408000037 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 196,646               196,646                 

กองกลาง -                   -                -               900,000              -                  900,000                 

6411000021 1) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ด้านวิทย์) 900,000               900,000                 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ -                   -                95,403,800     10,548,000          -                  105,951,800           

กิจกรรม : <4524> จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ -                   -                95,403,800     10,548,000          -                  105,951,800           

คณะครุศาสตร์ -                   -                1,719,000       758,700              -                  2,477,700              

6401000005 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,719,000        758,700               2,477,700              

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -                   -                499,800         1,115,760           -                  1,615,560              

6406000001 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 499,800          499,800                 

6406000002 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 97,980                97,980                  

6406000003 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,017,780            1,017,780              
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หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย

รวมงบประมาณ
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

6407000013 โครงการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 244,700               244,700                 

6407000016 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาการจัดการ 1,000,000            1,000,000              

6407000017 โครงการนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ 100,000               100,000                 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                   -                -               8,369,900           -                  8,369,900              

6408000001 โครงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 250,000               250,000                 

6408000002 โครงการพัฒนาวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและครัวเรือนสู่วัสดุปลูกอินทรีย์ นวัตกรรมเพ่ือท้องถ่ิน 100,000               100,000                 

6408000003 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในท้องถ่ิน 100,000               100,000                 

6408000004 โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านรูปแบบการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล

910,900               910,900                 

6408000005 โครงการ ARU Youth Camp 2020 250,000               250,000                 

6408000006 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าท่ีของพลเมืองไทย 320,000               320,000                 

6408000007 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้าท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรคด้วยวัตถุดิบท่ีเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนคลองจิก 30,000                30,000                  

6408000008 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000,000            1,000,000              

6408000009 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียม 1,000,000            1,000,000              

6408000016 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษส าหรับตรวจวัดสารปนเป้ือนในอาหาร 200,000               200,000                 

6408000020 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 660,000               660,000                 

6408000024 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 480,000               480,000                 

6408000029 โครงการอนาคตใหม่ ฉลาดรู้และเข้าใจการใช้ส่ือและระบบดิจิทัล 100,000               100,000                 

6408000031 โครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรย่ังยืน 420,000               420,000                 

6408000033 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 287,000               287,000                 

6408000035 โครงการพัฒนาท้องถ่ินสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 100,000               100,000                 

6408000038 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,000,000            1,000,000              

6408000039 โครงการ "โรงเรียนรักวิทย์" 662,000               662,000                 

6408000042 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 400,000               400,000                 
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หน่วย : บาท

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และหมวดรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ประเภทงบรายจ่าย/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย

รวมงบประมาณ
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

6408000043 โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตร์ข่ายภายใต้แผนด าเนินงานมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง 100,000               100,000                 

กองกลาง -                   -                -               1,700,000           -                  1,700,000              

6411000034 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 1,700,000            1,700,000              

กองนโยบายและแผน (ศูนย์ภาษาฯ) -                   -                -               3,000,000           -                  3,000,000              

6412000001 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3,000,000            3,000,000              

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -                   -                -               8,097,000           -                  8,097,000              

6415000003 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 800,000               800,000                 

6415000004 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 1,897,000            1,897,000              

6415000005 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,500,000            2,500,000              

6415000006 โครงการรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,900,000            2,900,000              

สถาบันอยุธยาศึกษา -                   -                -               227,800              -                  227,800                 

6417000006 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (สถาบันอยุธยาศึกษา) 227,800               227,800                 

สถาบันวิจัยและพัฒนา -                   -                -               4,195,440           -                  4,195,440              

6416000004 โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 30,000                30,000                  

6416000005 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน     100,000               100,000                 

6416000006 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จ านวน 4 

ผลิตภัณฑ์ 4 พ้ืนท่ีเป้าหมาย  (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง)

1,100,000            1,100,000              

6416000009 โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชน 100,000               100,000                 

6416000010 โครงการ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 325,440               325,440                 

6416000012 โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน และ

การสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (สวพ.)

820,000               820,000                 

6416000019 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 120,000               120,000                 

6416000020 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 1,200,000            1,200,000              
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หน่วย :  บาท

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 73,941,900      9,480,400     97,541,100       246,327,800      -              427,291,200        100          

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา -              -            -               375,620         -             375,620           0.09       

1) คณะครุศาสตร์ -              -            1,719,000      16,739,740     -             18,458,740       4.32       

   1.1) ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ -                -              1,719,000         8,712,940         -              10,431,940          2.44        

   1.2) โรงเรียนสาธิตปฐมวัย -                -              -                  613,000            -              613,000              0.14        

   1.3) โรงเรียนประถมสาธิต -                -              -                  1,920,100         -              1,920,100            0.45        

   1.4) โรงเรียนสาธิตมัธยม -                -              -                  5,493,700         -              5,493,700            1.29        

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -              -            499,800         5,208,060       -             5,707,860         1.34       

3) คณะวิทยาการจัดการ -              -            -               3,707,120       -             3,707,120         0.87       

4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -              -            2,137,300      10,469,900     -             12,607,200       2.95       

5) ส านักงานอธิการบดี 73,941,900   9,480,400   77,586,400     197,307,120   -             358,315,820     83.86     

   5.1) กองกลาง 73,941,900      9,480,400     74,736,400       193,266,300      -              351,425,000        82.24       

   5.2) กองนโยบายและแผน -                -              -                  3,346,940         -              3,346,940            0.78        

   5.3) กองบริการการศึกษา -                -              850,000           346,940            -              1,196,940            0.28        

   5.4) กองพัฒนานักศึกษา -                -              2,000,000         346,940            -              2,346,940            0.55        

6) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -              -            15,069,600     8,097,000       -             23,166,600       5.42       

7) สถาบันอยุธยาศึกษา -              -            250,000         227,800         -             477,800           0.11       

8) สถาบันวิจัยและพัฒนา -              -            -               4,195,440       -             4,195,440         0.98       

9) ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา -              -            279,000         -                -             279,000           0.07       

รวมงบประมาณ ร้อยละหน่วยงาน
ประเภทงบรายจ่าย

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) 

จ าแนกตามหน่วยงาน
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6408000013 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวจิัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การทำวิจัยเปนหัวใจสำคัญของนักศึกษา ผลงานของนักศึกษาเปนแหลงขอมูลและสรางองคความรูท่ี

เปนประโยชน สามารถนำไปพัฒนาเพ่ือใชเปนประโยชนไดตอไป คณะฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร

ผลงานวิจัยของนักศึกษาสูสาธารณชน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 

 2) เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย 

 3) สงเสริมการวิจัยบูรณาการใหกับคณาจารยและบุคลากร 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา และพอาจารยภายในและภายนอก  

 

6. วิธีการดำเนินงาน บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายปและโปสเตอร 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการ คน 200 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลงานวิจัยที่เขารวมไดรับการพิจารณาและประเมินตามมาตฐาน ผลงาน 40 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการเปนไปตามไตรมาสที่ระบ ุ กิจกรรม 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอขอ รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษานำความรูท่ีไดจากเรียนนำมาเขียนผลงานวิจัยของนักศึกษา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีผลงานท่ีเปนแหลงขอมูลและเสริมสรางองคความรูใหกับตนเอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาสามารถนำเอาความรูท่ีไดไปประยุกตเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
01

01
42

 

1. โครงการประชุม

วิชาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เดือน มกราคม-มีนาคม 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

กรรมการตัดสินผลงานวิจัย 

จำนวน 70 คนๆละ400 บาท  

วิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน 

3 ชม.ๆละ 600 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 

บาท 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

        

        

รวม 150,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่

เขารวมไดรับการพิจารณา 

งาน 0.00 40.00 0.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

  

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม    

     รหัสโครงการ 6408000014 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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  ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาท่ีดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาได

พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

 2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การ

ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
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หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรยีน 

และการดำเนิน ชีวิตได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 

 

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 21,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ระบุจำนวนของผลผลลิต คน 60 

เชิงคุณภาพ    

   1. มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาการดำเนินงาน ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   

   1. สามารถใชจายไดทันเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชนได 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดในอนาคต 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
02

01
42

 

1. เตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษา(สาขาวิชา

คณิตศาสตร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 3000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
22

02
02

02
42

 

2. ปรับพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 

600 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 1800 บาท 

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 

10
22

02
02

03
42

 

3. เตรยีมความพรอมนอง

ป 1 สูโลกอาชีวอนามัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 

600 บาท เปนเงิน 1800 บาท 

คาใชสอย น้ำด่ืม 30 ขวดๆละ 

6 บาท เปนเงิน 180 บาท 

คาวัสดุประกอบกิจกรรม 1020 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
22

02
02

04
42

 

4. ปรับความรูพ้ืนฐาน

ทางดานคหกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 6 

ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

3600 บาท 

คาวัสดุ คาถายเอกสาร

ประกอบการอบรม 2000 บาท 

เปนเงิน 2000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 

10
22

02
02

05
42

 

5. เตรียมความพรอมทาง

วิศวกรรมไฟฟากอนเขา

ศึกษาในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3600 บาท 

คาวัสดุ 400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท 

4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
02

06
42

 

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาเขา

ใหมของสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ

ประกอบกิจกรรม 3600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

รวม 21,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

(สาขาวิชาคณิตศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของ

ผลผลิต 

คน 0.00 0.00 0.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน

ของผลผลิต 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 1.00 

2. ปรับพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจำนวน

ของผลผลิต 

คน 0.00 0.00 0.00 9.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน

ของผลผลิต 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. เตรียมความพรอมนองป 1 สูโลกอาชี

วอนามัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความ

พรอมกอนเขาศึกษาตอ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. ปรับความรูพ้ืนฐานทางดานคหกรรม

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : นักศึกษาค

หกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจผูเขารวมกิจกรรมไมนอย

กวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

5. เตรียมความพรอมทางวิศวกรรมไฟฟา

กอนเขาศึกษาในสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวม 

คน 0.00 0.00 0.00 40.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูเขารวมกิจกรรมไม

นอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหมของ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 60.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความพึงพอใจในกิจกรรมไมนอย

กวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6408000015 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 พันธกิจท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ี

กำหนดการเรียนการสอนในปจจุบันใชหลักของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  คณะฯ 

จึงเสนอโครงการสนับสนุนและและสงเสริมการผลิตบัณฑิต ท่ีเก่ีวของกับการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 6 หลักสูตร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยสาขาวิชา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 162,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. หลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตร 6 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หลักสูตร 6 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจาบงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอขอ รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           พัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           สนับสนุการจัดการระบบและกลไกท่ีเก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและตรงตอความตองการของประเทศ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

01
01

01
42

 

1. การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/63-30/9/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร หลักสูตรละ 2 คนๆ

ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 

คาใชสอยและวัสดุ  118,800 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 162,000 

บาท 

162,000.00 0.00 54,000.00 108,000.00 0.00 

รวม 162,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

งาน 0.00 2.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตรไดรับการ

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร 

งาน 0.00 2.00 4.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ   

     รหัสโครงการ 6408000018 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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  ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

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

กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ

เพ่ือเปนการพัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน

โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพ

ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน ผลกระทบจากการเปด

อาเซียนมีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทำใน

ประเทศไทย ซ่ึงจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทำของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยใน

อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน

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

บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ

ใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได

รวมถึงสามารถทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสำคัญ

ของสาขาวชิา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ

ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
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ไปเม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ 

ยอมเปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการ

เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสูงข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการ

เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ 

 2) เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

 3) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะ อบรม ศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใหกับนักศึกษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 313,580.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ กิจกรรม 31 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน รอยละ 90 

เชงิคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 90 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)) 

           นักศึกษสามารถนำความรูความสามารถไปประยุกตใชในการเรียนได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรู และทักษะเพ่ิมมากข้ึน สามารถนำไปประยุกตใช

ในการเรียนรูไดยิ่งข้ึน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

10
22

02
03

01
42

 

1. อบรมเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

งานดานนติิวิทยาศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเคมี 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 3600 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 

บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
22

02
03

02
42

 

 

2. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขาเคมี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเคมี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเชารถตู 

2 รายการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 

บาท 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 

10
22

02
03

03
42

 

 

3. ศึกษาดูงานสาขาคณิตศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาคณิตศาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชใจาย

ในการเดินทาง ไดแก คาเบี้ย

เลี้ยง คาที่พัก คาน้ำมัน/ใช

รถ 15540 บาท และคาจาง

ทำเลมรายงาน 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16140 

บาท 

16,140.00 0.00 0.00 0.00 16,140.00 

10
22

02
03

04
42

 

 

4. อบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับ

นักศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 18 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  10800 

บาท 

10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

10
22

02
03

05
42

 

 

5. โครงการอบรมความรูดาน

คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 12 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 

บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

06
42

 

 

6. ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาที่พัก คาน้ำมันรถ/

ใชรถ คาเชารถ 14160 บาท  

คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 

4040 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18200 

บาท 

18,200.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 

10
22

02
03

07
42

 

 

7. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา

วิศวกรรมไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 

บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

10
22

02
03

08
42

 

 

8. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน

การสอนของสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 3600 

บาท  คาวัสดุอบรม 6400 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 

บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

10
22

02
03

09
42

 

 

9. กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 8 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน

เงิน 4800 บาท 

คาจางทำเลมเอกสาร 1000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5800 

บาท 

5,800.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

10
22

02
03

10
42

 

 

10. ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกาารอาหาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาน้ำมัน คาเชารถ  

และคาวัสดุ 14000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14000 

บาท 

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 

10
22

02
03

11
42

 

 

11. นิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาเดินทาง คาเชารถ 

คาใชรถ  และคาวัสดุ  2160 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2160 

บาท 

2,160.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00 

10
22

02
03

12
42

 

 

12. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษสาขาอาขี

อนามัยและความปลอดภัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 และ 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวทิยากร 2 ครั้ง 

เปนเงิน 9600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9600 

บาท 

9,600.00 3,600.00 6,000.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

13
42

 

 

13. กิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสู

สถานประกอลบการภาคอุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 6 

ชั่วโมง 3600 บาท 

คาใชสอย 1240 บาท 

คาวัสดุ 160 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 

บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

10
22

02
03

14
42

 

 

14. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1, 2 และ 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คา

เชารถ ในการไปราชการ  

16500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16500 

บาท 

16,500.00 5,220.00 5,220.00 6,060.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

10
22

02
03

15
42

 

 

15. กิจกรรมสอบเทียบมาตรฐาน

เครื่องมือทางอาชีวอามัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางสอบ

เทียบมาตรฐานเครื่องมือฯ 

จำนวน 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

16
42

 

 

16. นิเทศนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาเดินทาง คาเชารถ  

8550 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8550 

บาท 

8,550.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

17
42

 

 

17. การจัดนิทรรศการดานความ

ปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัย

แหงชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาเชารถ คาน้ำมัน คา

ทางดวน คาบำรุงรถ  เปน

เงิน 13490 บาท 

คาวัสดุ 3510 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 

บาท 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 

10
22

02
03

18
42

 

 

18. ฝกปฏิบัติการอนามัยชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 

12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

เปนเงิน 14400 บาท 

คาวัสดุอบรม 1600 บาทา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 

บาท 

16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 

10
22

02
03

19
42

 

 

19. ฝกปฏิบัติการดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เปน

เงิน 3600 บาท 

คาเชารถตู 6 วัน   เปนเงิน  

12000 บาท 

คาวัสดุอบรม 1250 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16850 

บาท 

16,850.00 0.00 0.00 16,850.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

10
22

02
03

20
42

 

 

20. คาสมาชิกสภาคณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาสาธารณสุขศาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาสมาชิก

สภาคณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตรแหงประเทศไทย 1 

ครั้ง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 

บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

21
42

 

 

21. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝก

ประสบการณ กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 

SPSS วิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางสาธาร

สุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาสาธารณสุขศาสตร 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจางทำ

เอกสาร 2170 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

1085 บาท 

คาวัสดุ 1245 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4500 

บาท 

4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

22
42

 

 

22. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท

ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิศวกรรมการจัดการ 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 3600 

บาท 

คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม  1800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5400 

บาท 

5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 

10
22

02
03

23
42

 

 

23. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิศวกรรมการจัดการ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาเชารถ คาน้ำมันรถ 

คาบำรุงรถ 3820 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3820 

บาท 

3,820.00 3,820.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

24
42

 

 

24. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรรม (ตอเนื่อ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 3600 

บาท 

คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม 1400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 

บาท 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

10
22

02
03

25
42

 

 

25. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาพาหนะ คาน้ำมัน

รถ คาเชารถ และคาบำรุง

รถ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5680 

บาท 

5,680.00 5,680.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

26
42

 

 

26. ศึกษาดูงานของอาจารยและ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 14 

ชั่วโมง เปนเงิน 8400 บาท 

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาที่พัก คาเชารถ คาน้ำมัน

รถ และคาบำรุงรถ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21000 

บาท 

21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

27
42

 

 

27. การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 

บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

28
42

 

 

28. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู สาขา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทนวิทยากร 6 

ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 

บาท 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
22

02
03

29
42

 

 

29. ศึกษาดูงานของอาจารยและ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาที่พัก คาน้ำมันรถ 

คาเชารถ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19980 

บาท 

19,980.00 0.00 19,980.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

10
22

02
03

30
42

 

 

30. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจาง

เหมารถตู 2 วัน ๆละ 2000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 

บาท 

4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 

10
22

02
03

31
42

 

 

31. ศึกษาดูงานของอาจารยและ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ 

คาจางเหมารถ และคาบำรุง

รถ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 

บาท 

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 313,580.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. อบรมเรื่อง ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับงานดานนิติวิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนผูเขา

รับการอบรม 

คน 0.00 0.00 25.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเชารวม

โครงการมีความรูความเขาใจ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขาเคมี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการนิเทศ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

3. ศึกษาดูงานสาขาคณิตศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. อบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับ

นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. โครงการอบรมความรูดาน

คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

7. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา

วิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

8. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน

การสอนของสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 60.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

9. กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

10. ศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกาารอาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

11. นิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

12. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษสาขาอาขี

อนามัยและความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจมาก

ข้ึน 

รอยละ 90.00 90.00 0.00 0.00 

13. กิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสู

สถานประกอลบการภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

14. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 90.00 90.00 90.00 0.00 

15. กิจกรรมสอบเทียบมาตรฐาน

เครื่องมือทางอาชีวอามัย 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

16. นิเทศนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครัง้ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

17. การจัดนิทรรศการดานความ

ปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัย

แหงชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

312



กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

18. ฝกปฏิบัติการอนามัยชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 28.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

19. ฝกปฏิบัติการดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 28.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

20. คาสมาชิกสภาคณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

21. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝก

ประสบการณ กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 

SPSS วิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางสาธาร

สุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 

22. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท

ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

23. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

24. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรรม (ตอเนื่อ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

25. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

26. ศึกษาดูงานของอาจารยและ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

27. การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจมาก

ข้ึน 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

28. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู สาขา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

29. ศึกษาดูงานของอาจารยและ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

30. นิเทศนักศึกษาฝกงานสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

31. ศึกษาดูงานของอาจารยและ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

     รหัสโครงการ 6408000019 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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 ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [ X ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไดแกการสนับสนุนสงเสริมการทำวิจัยของคณาจารยและ

การประยุกตใชงานวิจัยในการเรียนการสอนนับเปนการถายทอดองคความรูจากการดำเนินงานวิจัย ซ่ึงใน

โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกระบวนการหนึ่งท่ีทำใหเกิดการเผยแพรองคความรูท่ี

เกิดจากระบวนการวิจัยและความคิดสรางสรรคถายทอดในรูปแบบรูปเลมรายงานสรุปการดำเนินโครงการวิจัย

ตางๆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญในการสรางและพัฒนาองคความรูทางวิชาการ 

โดยการสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัย แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังพบปญหาใน

เรื่องการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวารสารท่ี

ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นคณะฯ ไดเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการ

จัดทำวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับมาตรฐานระดับชาติ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI 

 2) เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูใหม ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 3) เพ่ือพัฒนามาตรฐานของวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับ

มาตรฐานระดับชาติ  

 4) เพ่ือการบริหารจดัการแนวทางการตีพิมพเผยแพรบทความทางวิชาการใหไดรับมาตรฐานเปนท่ียอมรับ   

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 2 ฉบับ  

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) จัดเตรียมตนฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพ่ือจัดทำวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 95,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับ 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการเปนไปตามไตรมาสที่ระบ ุ ฉบับ 2 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           วารสารราชภัฏกรุงเกาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           วารสารราชภัฏกรุงเกาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปตามมาตรฐาน TCI 
 

 

 

 

317



12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

01
02

01
42

 

1. คาจางทำเลมวารสาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 และ 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำเลม

วารสาร จำนวน 2 ครั้งๆละ 

30,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

60,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

10
22

01
02

02
42

 

2. การยกระดับวารสาร

ราชภัฏกรุงเกา สาขา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเขาสูฐาน TCI 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

คาวัสดุ  1 ครั้งๆละ 35,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 

บาท 

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 

        

รวม 95,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. คาจางทำเลมวารสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับ

วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ

วิชาการหรือบทความวิจัยเปนไป

ตามมาตรฐานทางวิชาการ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 100.00 

2. การยกระดับวารสารราชภัฏกรุงเกา 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาสู

ฐาน TCI 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเขารวม

อบรมการใชงานระบบออนไลน 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ

ดำเนินการจัดการวารสารดวย

ระบบออนไลน 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามทำแผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   รหัสโครงการ 6408000021 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรม

นักศึกษาท่ีดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาได

พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดาน

วิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดาน

บำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริม

ศิลปวฒันธรรม 3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการ

เรียน และการดำเนิน ชีวิตได  
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 

 

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 57,593.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 30 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินเปนไปดวยระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 4 

เชิงคาใชจาย   

   1. สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 4 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดในอนาคต 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

01
03

01
42

 

1. ไหวพระวิษณุและ

ปฐมนิเทศนกัศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 

ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

1800 บาท 

คาใชสอย คาจางเหมาจัดเตรียม

ของไหว 1563 บาท เปนเงิน 

1563 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3363 บาท 

3,363.00 0.00 0.00 0.00 3,363.00 

10
22

01
03

02
42

 

2. ไหวพระวิษณุและ

ปฐมนิเทศนักศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 

ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

1800 บาท 

คาใชสอย คาจางเหมาจัดเตรียม

ของไหว 980 บาท เปนเงิน 980 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2780 บาท 

2,780.00 0.00 0.00 0.00 2,780.00 

10
22

01
03

03
42

 

3. อบรมเชงิปฏิบัติการ

ดานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิ

ปญญาทองถ่ิน สาขาวิชาค

หกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 1 คน ๆละ 6 

ชม. ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 

3600 บาท 

คาใชสอย คาวัสดุอบรม 2000 

บาท เปนเงิน 2000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท 

5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 

10
22

01
03

04
42

 

4. ประกวดงาน

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาค

หกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

กรรมการตัดสิน 1600 บาท 

คาใชสอย 

เงินราางวัล 4 รายการประกวด 

3500 บาท 

คาปายประชาสัมพันธ 500 บาท 

คาถายเอกสาร 1000 บาท 

คาโลหรางวัล 749 บาท 

คาวัสดุ 

คาวัสดุประกวด 6000 บาท 

คาวัสดุสำนักงาน 1051 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14400 บาท 

14,400.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

01
03

05
42

 

5. สักการะพระบิดาแหง

การแพทยและการ

สาธารณสุขไทย ป

การศึกษา 2564 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3 คนๆละ 2 ชม.ๆละ 

600 บาท 

คาทำเอกสารประกอบการอบรม 

120 เลมๆละ 40 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8400 บาท 

8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 

10
22

01
03

06
42

 

6. เปดโลกอาชีวอนามัย 

สานสายใยใสใจวัฒนธรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ 

ละ 600 บาท 

คาใชสอย น้ำด่ืม 85 คน 2 ม้ือๆ

ละ 6 บาท 

คาวัสดุ ประกอบกิจกรรม 2180 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
03

07
42

 

7. ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมดวย

พลังงานทดแทนและการ

อนุรักษพลังงานใน

โรงเรียนวัด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย คา

เบี้ยเลี้ยง 1440 บาท 

คายานพาหนะ 3500 บาท 

คาวัสดุ 5060 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

10
22

01
03

08
42

 

8. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ขนมไทยอาชีพ

ทางเลือกของคนรุนใหม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 1 คน ๆ ละ 8 ชม. ๆ 

ละ 600 บาท 

คาถายเอกสาร 25 ชุด ๆละ 50 

บาท เปนเงิน 1250 บาท 

คาวัสดุทำขนม 2000 บาท เปน

เงิน 2000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8050 บาท 

8,050.00 0.00 8,050.00 0.00 0.00 

รวม 57,593.00     

 

 

 

 

324



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

2. ไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมอบรม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

อบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมสบืสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาค

หกรรมศาสตร 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอโครงการผูเขารวมไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. ประกวดงานศิลปหัตถกรรม 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาคหกรรมศาสตร 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอโครงการของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. สักการะพระบิดาแหงการแพทยและ

การสาธารณสุขไทย ปการศึกษา 2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความเขาใจของโครงการ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

6. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใยใสใจ

วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมนอย

กวา 

คน 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

และอาจารยเห็นความสำคัญของ

โบราณสถานและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดวยพลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษพลังงานใน

โรงเรียนวัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

วัด 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ใชพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษโรงเรียนวัด 

รายการ 0.00 0.00 20.00 0.00 

8. ฝกอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง ขนมไทย

อาชีพทางเลือกของคนรุนใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาเคมี 

คน 0.00 25.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมนอย

กวารอยละ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

326



 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจำป    

     รหัสโครงการ 6408000022 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ไมมี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานท่ีตองปรับตัวตามสภาพแวดลอมและมีสวนรวม มี

เปาหมายการดาเนินการสอดคลองกับทิศทาง และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง

ไดกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน คณะวิทยาศาสตฯ จึงไดจัดการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือ

กำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรฯ และมหาวิทยาลัย ซ่ึงวิธีการดังกลาว

จะชวยใหผูมีสวนเก่ียวของในการบริหารคณะทุกระดับ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงานยอยๆให

สอดคลองกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรทุกระดับ มีสวนสำคัญในการกำกับดูแลประเด็น

ยุทธศาสตรตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหคณะ

วิทยาศาสตรฯ สามารถกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก จึงดำเนินการสัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจำปข้ึน เพ่ือระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคสวนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

คณะ และมหาวิทยาลัยตอไป 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการประเมินผลงานในป

ท่ีผานมาละตั้งเปาหมายสาหรับปตอไป  

 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะใหอยูใน

ระดับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)  

 3) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

6. วิธีการดำเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 337,700.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป 

ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนของบุคลากรที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมนอยกวา คน 70 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome) 

           ไมมี 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

03
01

01
42

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ยังไมระบุ 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

70*5*50 รวม 13,500 บาท  

คาอาหารกลางวัน 70*2*350 

รวม 49,000 บาท  

คาอาหารเย็น 70*2*350 รวม 

49,000 บาท  

คาที่พัก 70*2*900 รวม 

126,000 บาท  

คาเชารถบัส 40,200 บาท  

คาเชารถตู 6,000 บาท  

คาเชาหองประชุมและอุปกรณ 

30,000 บาท  

คาวัสดุ 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 337,700 

บาท 

337,700.00 0.00 0.00 337,700.00 0.00 

รวม 337,700.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจำป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจำป 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของ

บุคลากรที่เขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 70.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6408000025 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (93 คะแนน) 
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 ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 งานประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการเผยแพรการดำเนินงานของคณะให

บุคคลหนวยงานองคกรท้ังภายในและภายนอกไดทราบความเคลื่อนไหวของคณะท้ังดานงานจัดการเรียนการ

สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน

สำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในขณะท่ี

สังคมปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน แตนักเรียนกลับเลือกเรียน

วิทยาศาสตรนอยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธเพ่ือใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักและไดรับการ

ยอมรับจึงเปนสิ่งท่ีสาคัญท่ีสุดในสถานการณปจจุบัน จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีตั้งไว 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือประชาสัมพันธคณะใหเปนท่ีรูจักแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  
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5. กลุมเปาหมาย 

 ครู ผูปกครอง นกัเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ใกลเคียง  

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธคณะแกบุคคลภายนอก  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 213,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการ คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. จานวนนักศึกษาใหมเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนนิการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact) 

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไมมี 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

03
02

01
42

 

1. สรางภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

ใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

150000 บาท 

คาวัสดุ 50000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 

บาท 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

10
22

03
02

02
42

 

2. ประชาสัมพันธ

หลักสูตรคณิตศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 3000 

บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

10
22

03
02

03
42

 

3. ประชาสัมพันธ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

5000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
02

04
42

 

4. ประชาสัมพันธ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

พ้ืนที่ใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

5000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 213,000.00     

 

334



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. สรางภาพลักษณมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู

ไดรับขาวสารการประชาสัมพันธ 

คน 0.00 0.00 0.00 100.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผูมาสมัคร

เขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 5.00 

2. ประชาสัมพันธหลักสูตรคณิตศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

ครั้ง 0.00 0.00 3.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มา

สมัครเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 10.00 

3. ประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

สถานศึกษาที่ไดรับการ

ประชาสัมพันธ 

ครั้ง 15.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 10.00 

4. ประชาสัมพันธหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

โรงเรียนที่ไดรับการ

ประชาสัมพันธ 

กิจกรรม 15.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 10.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6408000026 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (93 คะแนน) 
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูท่ี

มีงานทำและท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการ

พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบันสังคมยังขาด

แคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการจัดการศึกษา

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดำเนินงาน 

ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแก

คณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอน

ทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทำงานได 

นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการจบการศึกษา 

และออกไปปฏิบัติงานจริง  จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 2. เพ่ือใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและซอมแซมครุภัณฑ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 67,390.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ กิจกรรม 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินการตามกิจกรรมเปนไปตามเวลาทีกำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ครุภัณฑท่ีชำรุดไดรับการซอมแซมใหสามารถใชงานไดเปนปกติ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           มีครุภัณฑท่ีมีสภาพดีใชในการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           สามารถซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพดี 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

03
03

01
42

 

1. จัดซอมอุปกรณ

เครื่องจักรทางดาน

อุตสาหกรรม เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการ

สอนสาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางซอม

เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36000 บาท 

36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
03

02
42

 

2. คาจางซอมอุปกรณ

เครื่องจักรทางดาน

อุตสาหกรรม เพ่ือ

สนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนการสอน

สาขาวิศวกรรมการจัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางซอม

อุปกรณเครื่องจักรทางดาน

อุตสาหกรรม 1 งาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16390 บาท 

16,390.00 16,390.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

03
03

03
42

 

3. ซอมบำรุง/ปรับปรุง/

พัฒนาสิ่งสนับสนุนทาง

การศึกษาใหพรอมใชงาน

สาขาคหกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางซอม

ครุภัณฑ ตูแชเย็น 1 เครื่อง 

และซอมจักรเย็บผา 6 หลัง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 67,390.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซอมอุปกรณเครื่องจักรทางดาน

อุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

2. คาจางซอมอุปกรณเครื่องจักรทางดาน

อุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนการสอนสาขา

วิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. ซอมบำรุง/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่ง

สนับสนุนทางการศึกษาใหพรอมใชงาน

สาขาคหกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครัง้ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค    

     รหัสโครงการ 6408000027 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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 ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  ซ่ึงการผลิตบัณฑิตตองพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ

รอบรูเทาทันเทคโนโลยี มีประสบการณทางวิชาการและวชิาชีพ สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพภาย

หลังจากการสำเร็จการศึกษา  

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 2. เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะเปนไปตามลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 
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6. วิธีการดำเนินงาน 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การรวมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 3) การนิเทศนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 56,290.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 120 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาไดรบัการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คน 120 

เชิงเวลา   

   1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตสอดคลองกับทักษะศตวรรษท่ี 21  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           การมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
04

01
42

 

1. โครงการเชิญวิทยากร

บรรยายพิเศษในรายวิชาของ

สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ปการศึกษ 2563 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

3600 บาท 

- คาวัสดุ 820 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4420 บาท 

4,420.00 0.00 4,420.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
04

02
42

 

2. โครงการงานประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน 

ครั้งที่ 9 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

2400 บาท 

- คาใชสอย 24900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27300 บาท 

27,300.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 

10
22

02
04

03
42

 

3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องถอดบทเรียนจากเคมี

อาหารสูการทำเบเกอรี่อยาง

งาย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

4800 บาท 

- คาใชสอย 850 บาท  

- คาวัสดุ 3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8650 บาท 

8,650.00 0.00 0.00 8,650.00 0.00 

10
22

02
04

04
42

 

4. โครงการพ่ีชวยนอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 

3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
04

05
42

 

5. นักศึกษาสาธารณสุขสรางสุข

ใหนอง 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในอำเภอ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 

2000 บาท 

- คาวัสุ 3800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5800 บาท 

5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
04

06
42

 

6. นิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถานประกอบการที่

นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

1920 บาท 

- คาใชสอย 2200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4120 บาท 

4,120.00 0.00 4,120.00 0.00 0.00 

10
22

02
04

07
42

 

7. คณิตจิตอาสา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และใกลเคียง 

ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาใชสอย 

3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

รวม 56,290.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในรายวิชาของสาขาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม ปการศึกษ 2563 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ

การพัฒนาใหมีสมรรถนะทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

2. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค

อาเซียน ครั้งที่ 9 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรม 

คน 0.00 13.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไดรับ

ประสบการการนำเสนอผลงานเชิง

วิชาการ 

คน 0.00 13.00 0.00 0.00 

3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องถอด

บทเรียนจากเคมีอาหารสูการทำเบเกอรี่อ

ยางงาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 25.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูเขา

อบรมมีความเขาใจในวิชาเคมีอาหาร

และนำไปทำขนมเบเกอรี่ได 

คน 0.00 0.00 25.00 0.00 

4. โครงการพ่ีชวยนอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

อบรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรมมี คน 30.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 

5. นักศึกษาสาธารณสุขสรางสุขใหนอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เขา

รวมโครงการ 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

6. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. คณิตจิตอาสา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการไดรับการพัฒนาทักษะดาน

การเปนจิตอาสา 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการทำแผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

     รหัสโครงการ 6408000028 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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  ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูท่ี

มีงานทำและท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการ

พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบันสังคมยังขาด

แคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการจัดการศึกษา

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดำเนินงาน 

ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแก

คณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอน

ทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทำงานได 

นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการจบการศึกษา 

และออกไปปฏิบัติงานจริง  จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   

 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

 3.เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือวัสดุสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 429,801.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครั้ง 15 

   2. จำนวนครัง้ที่จัดซอมครุภัณฑและจางเหมาบริการ ครั้ง 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย กิจกรรม 2 

เชิงเวลา   

   1. รอยละที่ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1. วัสดุและครุภัณฑท่ีพรอมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 2. บุคคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูและทักษะเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงาน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนและ สามารถปฏิบัติงาน

สนับสนุนการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
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  ผลลพัธ (Outcome)  

           มีการจัดซ้ือวัสดุสำหรับการเรียนการสอนครบถวน มีครุภัณฑไดรับการซอมแซมใหอยูในสภาพดี

บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
05

01
42

 

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับ

สนับสสนนุการจัดการ

เรียนการสอน  ซอมแซม

ครุภัณฑและจางเหมา

บริการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาซอมแซม

ครุภัณฑและจางเหมาบริการ 

50000 บาท 

คาวัสดุการเรียนการสอน, วัสดุ

คอมพิวเตอร, วัสดุสำนักงาน, 

วัสดุไฟฟา และวัสดุอ่ืน  

249801 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299801 

บาท 

299,801.00 133,279.00 57,200.00 80,360.00 28,962.00 

10
22

02
05

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

และศึกษาดูงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเงิน 

14400 บาท 

คาใชจายในการจัดอบรม เชน 

คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครืองด่ืม คาที่พัก คาพาะหนะ  

คาเชารถ  เปนเงิน  114500 

บาท 

คาวัสดุอบรม 1,100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130000 

บาท 

130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 

รวม 429,801.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับสนับสสนุนการ

จัดการเรียนการสอน  ซอมแซมครุภัณฑ

และจางเหมาบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่

ดำเนินการ 

ครั้ง 11.00 4.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ไดดำเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษา    รหัสโครงการ 6408000032 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมบุคลากรทางดานงานวิจัย  ซ่ึงในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรท่ีมี

คุณภาพ และสงเสริมงานดานการวิจัย ท้ังอาจารยและนักศึกษาจะตองไดรับการฝกฝนและเพ่ิมทักษะในการใช

เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย  จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา

เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว   คณะจึงมีโครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให

บุคลากรและนักศึกษาไดมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือใชในการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพ่ิมทักษะการเรียนรูจากการใชเครื่องมือท่ีทันสมัย  

 2) เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3) เพ่ือใหมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือครุภัณฑ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,137,300.00 บาท 
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แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. รายการครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ รายการ 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑ รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของจำนวนครุภัณฑที่ดำเนินการเบิกจายแลวเสร็จตามกำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบที่

เกี่ยวของ 

รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีครุภัณฑสำนักงานและครุภัณฑการศึกษาท่ีไดจัดซ้ือตามระเบียบเพ่ิมข้ึน จำนวน 6 รายการ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           อาจารยและนักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพ่ิมมากข้ึนจากการใชเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           มีเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยใชในการฝกทักษะ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

01
04

01
31

 

1. เครื่องปรบัอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดต้ังพ้ืน

หรือชนิดแขวน ขนาด 

48,000 บีทียู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อาคารทองฟาจำลอง 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด

แขวน ขนาด 48,000 บีทียู 

จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 

55,900 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 391300 

บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกสวน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด

แขวน ขนาด 48,000 บีทียู 

ราคา 55900 จำนวน 7 เครื่อง 

รวมเปนเงิน 391,300.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

391,300.00 บาท 

391,300.00 391,300.00 0.00 0.00 0.00 

354



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

01
04

02
31

 

2. ชุดประกอบหุนยนต

เพ่ือการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดประกอบ

หุนยนตเพ่ือการศึกษา  1 ชุด 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 158000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดประกอบหุนยนตเพ่ือ

การศึกษา ราคา 158000 

จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 

158,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

158,000.00 บาท 

158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
04

03
31

 

3. เครื่องวัดปริมาณเสียง

สะสมพรอมอุปกรณสอบ

เทียบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครือ่งวัด

ปริมาณเสียงสะสมพรอม

อุปกรณสอบเทียบ  2 เครื่อง 

ๆละ 305,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 610000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

พรอมอุปกรณสอบเทียบ ราคา 

305000 จำนวน 2 เครื่อง 

รวมเปนเงิน 610,000.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

610,000.00 บาท 

610,000.00 610,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
04

04
31

 

4. เครื่องปนเหวี่ยง

ตกตะกอนชนิดควบคุม

อุณหภูมิ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องปน

เหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุม

อุณหภูมิ 1 เครื่อง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 498000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน

ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ราคา 

498000 จำนวน 1 เครื่อง 

รวมเปนเงิน 498,000.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

498,000.00 บาท 

498,000.00 498,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

01
04

05
31

 

5. เครื่องวัดความหนืด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : เครื่องวัด

ความหนืด 1 เครื่อง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. เครื่องวัดความหนืด ราคา 

200000 จำนวน 1 เครื่อง 

รวมเปนเงิน 200,000.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

200,000.00 บาท 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

01
04

06
31

 

6. ชุดถายภาพดิจิตอล

ความละเอียดสูงพรอม

โปรแกรมวิเคราะหผล

สำหรับใชรวมกับกลอง

จุลทรรศน 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดถายภาพ

ดิจิตอลความละเอียดสูงพรอม

โปรแกรมวิเคราะหผลสำหรับ

ใชรวมกับกลองจุลทรรศน 1 

ชุด 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดถายภาพดิจิตอลความ

ละเอียดสูงพรอมโปรแกรม

วิเคราะหผลสำหรับใชรวมกับ

กลองจุลทรรศน ราคา 

280000 จำนวน 1 ชุด รวม

เปนเงิน 280,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

280,000.00 บาท 

280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,137,300.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด

ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีที

ยู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภัณฑที่ดำเนินการเบิกจาย 

เครื่อง 7.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว

เสร็จ 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

2. ชุดประกอบหุนยนตเพ่ือการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว

เสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อ

ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมพรอม

อุปกรณสอบเทียบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว

เสร็จ 

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนชนิด

ควบคุมอุณหภูมิ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว

เสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องวัดความหนืด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว

เสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

6. ชุดถายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

พรอมโปรแกรมวิเคราะหผลสำหรับใช

รวมกับกลองจุลทรรศน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลว

เสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ

แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    

     รหัสโครงการ 6408000037 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
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  ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (185 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การดาเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทาใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป

กับการพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจาเปนสาหรับศตวรรษท่ี 21 สาหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชาก็มี

ความสาคัญ แตไมเพียงพอสาหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา 

ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน

แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา  

 2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การ

ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา

หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
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 3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน 

และการดำเนิน ชีวิตได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 196,646.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม/อบรม/โครงการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. สามารถเบิกจายไดทันเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนในหัวขอท่ีไดรับการอบรมโดยวัดผลจาก PER-TEST และ 

POST-TEST 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานทักษะศตวรรษท่ี 21 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
06

01
42

 

1. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร

และสนับสนุนงานคหกรรม

ศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. 

ๆ ละ 600 บาท 

คาใชสอย คาถายเอกสาร

ประกอบการอบรม 1000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4600 

บาท 

4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

02
42

 

2. สงเสริมทักษะการปฏิบัติงาน

ดานคหกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

4500 บาท 

คาใชสอย 4500 บาท  

คาวัสดุ 2000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11000 

บาท 

11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

03
42

 

3. ศึกษาดูงานในแหลงเรียนรู

ทางดานคหกรรมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

5000 บาท 

คาใชสอย 2000 บาท 

คาวัสดุ 2400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400 

บาท 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

04
42

 

4. กิจกรรมการบูรณาการเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน 

เกษตรศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

วัสดุทางการเกษตร 15000 

บาท 

คาวัสดุสำนักงาน 5100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20100 

บาท 

20,100.00 20,100.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

05
42

 

5. กิจกรรมการบูรณาการเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอนกับงาน

บริการวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

วัสดุทางการเกษตร 12000 

บาท 

คาวัสดุสำนักงาน 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13000 

บาท 

13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
06

06
42

 

6. กิจกรรมการบูรณาการเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอนกับการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาจางเหมา

วัสดุทางการเกษตร 6000 

บาท 

วัสดุสำนักงาน 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7000 

บาท 

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

07
42

 

7. พัฒนาทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพใหกับนักศึกษาโดย

สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 

21 โดยรวมมือกับสถาน

ประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือจัดการเรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส1-2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยาการ 10800 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10800 

บาท 

10,800.00 3,600.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

08
42

 

8. ศึกษาดูงานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกสถานที่ 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตาใชสอย 

13990 บาท 

คาวัสดุ 1010 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 

บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

09
42

 

9. ศึกษาดูงานโรงงาน

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บริษัท นีโอ คอสเมด จ.

ปทุมธาน ี

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเชารถตู 

ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน ๆ

ละ 1 วันๆละ 1800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 

บาท 

7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
06

10
42

 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษาดานวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย

และคาวัสดุ 3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 

บาท 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

10
22

02
06

11
42

 

11. นำเสนอผลงานนักศึกษาใน

งานประชุมวิชาการ AUCC และ

ศึกษาดูงาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวัง

ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.

ประจวบครีีขันธ 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง 

6 คนๆละ 3 วันๆละ 240 

บาท 

คาที่พัก 4 หอง ๆละ 2 คืนๆ

ละ 1500 บาท 

คาออกรถบัส 1 คันๆละ 

1500 บาท 

คาออกรถตู 1 คันๆละ 500 

บาท 

คาน้ำมัน 6000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24320 

บาท 

24,320.00 0.00 24,320.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

12
42

 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆ

ละ 600 บาท 

คาวัสดุ 800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15200 

บาท 

15,200.00 0.00 0.00 15,200.00 0.00 

10
22

02
06

13
42

 

13. โครงการ ENVI LAB TOUR 

2020 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและพ้ินที่ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

คาวัสดุ 2300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9500 

บาท 

9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
06

14
42

 

14. โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษาเพ่ือสงเสริมความรูและ

ประสบการณในงาน

อุตสาหกรรม ตามสถาน

ประกอบการ สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถานประกอบการทาง

อุตสาหกรรม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง

อาจารย 840 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถบัส 240 

บาท 

คาออกรถบัส 1000 บาท 

คาออกรถตู 500 บาท 

คาน้ำมัน/ทางดวนรถบัส 

2000 บาท 

คาน้ำมัน/ทางดวนรถตู 1000 

บาท 

คาจางทำเอกสาร

ประกอบการศึกษาดูงาน 

1520 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7100 

บาท 

7,100.00 0.00 0.00 7,100.00 0.00 

10
22

02
06

15
42

 

15. โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษา เพ่ือสงเสริมความรูและ

ประสบการณในงาน

อุตสาหกรรม ตามสถาน

ประกอบการ สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถานประกอบการทาง

อุตสาหกรรม 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง

อาจารย 1200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถบัส,รถตู 

240 บาท 

คาออกรถบัส 1500 บาท 

คาน้ำมัน/ทางดวน รถบัส 

2000 บาท 

คาเชารถตู 2250 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7190 

บาท 

7,190.00 0.00 0.00 7,190.00 0.00 

10
22

02
06

16
42

 

16. โครงการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางวัสดุ

ทางการเกษตร 11436 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11436 

บาท 

11,436.00 11,436.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

17
42

 

17. โครงการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสาขา

เทคโนดลยีการผลิตพืช การผลิต

พืชวิถีใหม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

พืช 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางวัสดุ

ทางการเกษตร 6400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6400 

บาท 

6,400.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
22

02
06

18
42

 

18. โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

รายวิชา 4073409 คอมพิวเตอร

และระบบสารสนเทศในงาน

สาธารณสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 7200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 

บาท 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

19
42

 

19. โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

รายวิชา 4073703 การปองกัน

และควบคุมโรค 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 1800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 

บาท 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
22

02
06

20
42

 

20. โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

รายวิชา 4073903 ระเบียบวิธี

วิจัยทางสาธารณสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาจางทำ

เอกสารประกอบการอบรม 

จำนวน 18 ชุดๆ ละ 65 บาท 

1170 บาท 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

จำนวน 18 ชุดๆละ 2 มือๆ

ละ 35 บาท 1260 บาท 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 

18 ชุดๆละ 65 บาท 1170 

บาท 

คาสมนาคุณวิทยากร 1800 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5400 

บาท 

5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 

รวม 196,646.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

สนับสนุนงานคหกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาค

หกรรมศาสตร 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ไมนอยกวา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. สงเสริมทักษะการปฏิบัติงานดานค

หกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

กิจกรรม 

คน 26.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความพึงพอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ศึกษาดูงานในแหลงเรียนรูทางดานค

หกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาค

หกรรมศาสตร 

คน 21.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความพึงพอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมการบูรณาการเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน เกษตรศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมไมนอยกวา 

คน 10.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความพึงพอใจในกิจกรรม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมการบูรณาการเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมไมนอยกวา 

คน 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. กิจกรรมการบูรณาการเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนกับการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมไมนอยกวา 

คน 0.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี

ความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

ใหกับนักศึกษาโดยสอดคลองกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 โดยรวมมือกับสถาน

ประกอบการและองคกรวิชาชีพเพ่ือ

จัดการเรียนรู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ประสบการณ 

ครั้ง 15.00 15.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

ของใชบัณฑิต 

รอยละ 90.00 90.00 0.00 0.00 

8. ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวม 

คน 22.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับความรูและทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 

คน 18.00 0.00 0.00 0.00 

9. ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องสำอางค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยและ

นักศึกษาเคมี 

คน 0.00 0.00 0.00 32.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ดานวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีงาน

ทำภายใน 1 ป 

รอยละ 0.00 0.00 70.00 0.00 

11. นำเสนอผลงานนักศึกษาในงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นำเสนอ ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ประชุมวิชาการ AUCC และศึกษาดูงาน ผลงานวิชาการ AUCC ไมนอยกวา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ

บรรลุตามวัตถุประสงค 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศกึษา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ

เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสวารสนเทศ 

คน 0.00 0.00 25.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาผาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 0.00 25.00 0.00 

13. โครงการ ENVI LAB TOUR 2020 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 21.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทาง

วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 

คน 21.00 0.00 0.00 0.00 

14. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา

เพ่ือสงเสริมความรูและประสบการณใน

งานอุตสาหกรรม ตามสถานประกอบการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

อาจารย และนักศึกษา 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี

ความรูความเขาใจไมนอยกวารอย

ละ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

15. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา 

เพ่ือสงเสริมความรูและประสบการณใน

งานอุตสาหกรรม ตามสถานประกอบการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยและ

นักศึกษา 

คน 0.00 0.00 60.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อบรมมี

ความรูความเขาใจไมนอยกวารอย

ละ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

16. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาไดรับ

ความรูดานนวัตกรรมการผลิตเห็ด 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : นักศึกษาผาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ

ที่กำหนด 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 

17. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 นักศึกษาสาขาเทคโนดลยีการผลิตพืช 

การผลิตพืชวิถีใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาไดรับ

ความรูดานการผลิตวิถีใหม 

คน 0.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาผาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ

ที่กำหนด 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

18. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 4073409 

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงาน

สาธารณสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ

อาจารยพิเศษ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผล

การเรียนดีข้ึนในหัวขอที่ไดรับการ

อบรม 

รอยละ 60.00 0.00 0.00 0.00 

19. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 4073703 การ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมโครงการอบรมโดยวิทยากร

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ปองกันและควบคุมโรค หรืออาจารยพิเศษ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผล

การเรียนที่ดีข้ึนในหัวขอที่ไดรับการ

อบรม 

รอยละ 60.00 0.00 0.00 0.00 

20. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 4073903 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา

รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ

อาจารยพิเศษ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผล

การเรียนดีข้ึนในหัวขอที่ไดรับการ

อบรม 

รอยละ 0.00 60.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม

สามารถคาดเดาได 

ตามมาตรการของรัฐบาล 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ การสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของกลุมชุมชนผลิตภัณฑผักตบชวา    

     รหัสโครงการ 6408000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบรูณาการองคความรู

สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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 ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ผักตบชวาจัดเปนพืชท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในหลายพ้ืนท่ีจัดวาวัชพืชกอใหเกิดเปนปญหาดาน

การคมนาคมทางน้ำ และปญหาการกำจัดท่ียากกอใหเกิดการต้ืนเขินของแมน้ำลำคลอง แตอยางไรก็ตาม

ผักตบชวาสามารถนำไปใชประโยชนไดมากมาย เพราะมีปริมาณมากและการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วของ

ผักตบชวา การลอยน้ำไดของผักตบชวาชวยใหการเก็บเก่ียวงายข้ึน ผักตบชวาถูกนำมาใชประโยชนดวยวิธีการ

ตางๆ เชน นำผักตบชวามาทำงานหัตกรรม จักสาน ทำปุย ใชทำอาหารสัตว เปนตน  ปจจุบันมีกลุมชาวบานใน

หลายชุมชนนิยมนำผักตบชวามาเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตภัณฑจักสาน โดยการนำผักตบชวาจากแหลง

ธรรมมาชาติมาผานการตากแดดทำใหแหงซ่ึงอาจจะไมแหงสนิทและเกิดการข้ึนราทำใหผลิตภัณฑไมมีคุณภาพ 

และเม่ือไดผักตบชวาท่ีแหงแลวจะนำมาผานกระบวนการรีดดวยมือ ทำใหไดเสนผักตบชวาท่ีจะนำมาใชในการ

จักสานตองใชเวลามาก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมจึงไดเห็น

ความสำคัญของปญหาท่ีเกิดกับเสนผักตบชวาท่ีจะนำมาใชในการจักสานจึงไดคิดคนวัตกรรมสำหรับการอบเสน

ผักตบชวา และเครื่องรีดเสนผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับเพ่ิมคุณภาพของเสนผักตบชวาท่ีเหมาะสมกับการ

นำไปใชในการผลิตผลิตภัณฑ และสามารถนำนวัตกรรมไปถายทอดใหกับชุมชนตนแบบเพ่ือใหชุมชนสามารถ

ใชเทคดนดลยีในการเพ่ิมผลิตภาพของการทำงานได 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) ออกแบบและสรางเครื่องอบแหงเสนผักตบชวาสำหรับงานจักสานจากผักตบชวา 

 2) ออกแบบและสรางเครื่องรีดเสนผักตบชวาแบบอัตโนมัติสำหรับงานจักสานจากผักตบชวา ถายทอด

นวัตกรรมสูชุมชนตนแบบสำหรับการเพ่ิมผลิตภาพในการทำงานจักสานจากผักตบชวา 
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5. กลุมเปาหมาย 

 1) ออกแบบนวัตกรรมสำหรับการเพ่ิมผลิตภาพของกลุมชาวบานท่ีผลิตเครื่องจักสานจากผักตบชวา 

จำนวน 2 นวัตกรรม  

 2) ถายทอดนวัตกรรมการใชงานและการสรางเครื่องมือสูชุมชนตนแบบ จำนวน 2 ชุมชน 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) การสรางนวัตกรรม โดยการเริ่มจากการงานวิจัยของนักศึกษาท่ีศึกษาคนควาองคความรูจากการลง

เรียนในรายวิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือสรางนวัตกรรมสำหรับแกปญหาเชื้อราดวยการ

อบแหง และการออกแบบเครื่องจักรสำหรับรีดเสนผักตบแบบอัตโนมัติ 

 2) นำนวัตกรรมท่ีสรางทดลองใชในกลุมเปาหมาย 

 3) สรุปผลการทดลองและปรับแกตามความตองการของชุมชน 

 4) นำผลวิจัย การสรางนวัตกรรม และองคความรู ไปถายทอดใหกับชุมชนและผูสนใจ เพ่ือนำองค

ความรูไปขยายผล เผยแพรใหกับผูสนใจในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการ การ

นำเสนอในการประชุมวิชาการ  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. 1.ตูอบเสนผักตบชวาชนิดลมรอนวนภายในหองอบ นวัตกรรม 2 

   2. 2. เครื่องรีดเสนผักตบชวาแบบก่ึงอัตโนมัติ นวัตกรรม 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. เสนผักตบชวามีความชื้นนอยกวา รอยละ 30 

   2. เสนผักตบชวาที่ผานการรีดมีของเสียไมเกิน รอยละ 5 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. มีการเบิกจายครบภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           - ไดนวัตกรรม 2 นวัตกรรม เพ่ือใชเพ่ิมผลิตภาพใหกับชุมชนจำนวน 2 ชุมชน ประกอบดวย  

 1.ตูอบเสนผักตบชวาชนิดลมรอนวนภายในหองอบ 

 2.เครื่องรีดเสนผักตบชวาแบบก่ึงอัตโนมัติ 
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     ผลกระทบ (Impact)   

 กลุมชาวบานท่ีผลิตเครื่องจักรสานจากผักตบชวามีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           - กลุมชาวบาน 2 ชมุชนตนแบบมีนวัตกรรมใชในการผลิตเสนผักตบชวาท่ีมีคุณภาพเหมาะสำหรับการ

นำมาใชทำเครื่องจักรสาน ลดตนทุนการผลิตใหลดลง สามารถสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑเพ่ือขยายตลาดได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
06

01
42

 

1. การพัฒนาตูอบเสน

ผักตบชวาชนิดลมรอนวน

ภายในหองอบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา, ตำบล

ทาชาง จังหวัดอางทอง, 

ตำบลคลองจิก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

100000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 

บาท 

100,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
06

02
42

 

2. พัฒนาเครื่องรีด

ผักตบชวาแบบก่ึงอัตโนมัติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา, ตำบล

ทาชาง จังหวัดอางทอง, 

ตำบลคลองจิก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

90000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 

บาท 

90,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
06

03
42

 

3. ถายทอดนวัตกรรมลงสู

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา, ตำบล

ทาชาง จังหวัดอางทอง, 

ตำบลคลองจิก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

45000 

คาวัสดุ 15000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 

บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

รวม 250,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การพัฒนาตูอบเสนผักตบชวาชนิดลม

รอนวนภายในหองอบ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ตูอบเสน

ผักตบชวาชนิดลมรอนวนภายใน

หองอบ 

ชึ้น 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. เสนผัก

เสนผักตบชวามีความชื้นไมนอย

กวา 

รอยละ 30.00 30.00 0.00 0.00 

2. พัฒนาเครื่องรีดผักตบชวาแบบ

ก่ึงอัตโนมัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องรีด

ผักตบชวาแบบก่ึงอัตโนมัติ 

ชึ้น 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสน

ผักตบชวาที่ผานการรีดมีของเสีย

ไมเกิน 

รอยละ 5.00 5.00 0.00 0.00 

3. ถายทอดนวัตกรรมลงสูชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถายทอด

นวัตกรรมลงสูชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน

ชุมชนไดรับการถายทอด 

ครั้ง 0.00 0.00 2.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

หากมีการระบาดของเชื้อไวรัสทีไ่มสามารถควบคุมไดอาจทำให

โครงการลาชาออกไป 

ไมมี 

การสรางนวตักรรมชากวาแผนที่กำหนด วางแผนการดำเนนิงานที่รัดกุม 

   

 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและครัวเรือนสูวัสดุปลูกอินทรีย นวัตกรรมเพ่ือทองถ่ิน    

     รหัสโครงการ 6408000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู

สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันพ้ืนท่ีชุมชนในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศมีการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการสรางแหลงท่ีอยูอาศัย

เพ่ิมมากข้ึน      ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตรเริ่มลดนอยลงทุกที แมกระท่ังดินท่ีจะ

นำมาใชปลูกพืชก็หาไดยากและมีคุณภาพต่ำ สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชปลกูอีกดวย 

ดังนั้น ปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไขไดดวย      การปรับปรุงบำรุงดินใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนดวยวัสดุเหลือท้ิงจาก

การเกษตรและครัวเรือน ซ่ึงวัสดุดังกลาวลวนมีธาตุอาหารพืชในปริมาณท่ีเพียงพอมากนอยแตกตางกันไป โดย

นำวัสดุเหลือท้ิงมาผสมรวมกันในอัตราสวนท่ีเหมาะสม และผานกระบวนการหมักโดยจุลินทรียตามธรรมชาติ

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด ก็จะไดวัสดุปลูกอินทรียสำหรับปลูกพืชท่ีอุดมไปดวยธาตุอาหารพืช รวนซุย โปรง 

น้ำหนักเบา ระบายน้ำดี ยุบตัวชา ทำหนาท่ีชวยพยุงลำตน เปนแหลงอาหาร น้ำ จึงชวยใหพืชปลูกเจริญเติบโต 

แข็งแรง และผลผลิตดี อีกท้ังยังชวยประหยัดเวลา แรงงาน ปลอดภัยตอการบริโภค และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ดวยตระหนักถึงความสำคัญของวัสดุปลูกอินทรียสำหรับการปลูกพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

 

4. วัตถุประสงค 

 1 เพ่ือสำรวจวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและครัวเรือนของชุมชนเพ่ือเปนขอมูลหรือแนวทางในการ

ออกแบบวัสดุปลูกอินทรีย นวัตกรรมเพ่ือทองถ่ิน 

 2 เพ่ือพัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือท้ิงจากชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทาวัสดุปลูกท่ีมีจำหนาย

ในทองตลาด 
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 3 เพ่ือถายทอดการผลิตวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือท้ิงจากชุมชนและครัวเรือนใหเกษตรกร/

ประชาชนในชุมชนไดปฏิบัติ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 เกษตรกร/ประชาชน ในชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดอางทอง จำนวน 1ชุมชน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1 สำรวจวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและครัวเรือนในพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมาย 

 2 นำวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรหรือครัวเรือนท่ีไดจากการสำรวจมาเปนพัฒนาวัสดุปลูกอินทรีย 

 3 ถายทอดการพัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและครัวเรือนแกชุมชน

เปาหมาย 

 4 สรุปผลโครงการและเขียนรูปเลมโครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินที่พัฒนาโดยนักศึกษา นวัตกรรม 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ชุมชนไดรับการพัฒนาจากนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ิน ชุมชน 1 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไดวัสดุปลูกอินทรีย 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนสามารถผลิตและใชประโยชนจากวัสดุปลูกอินทรีย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนไดรับการถายทอดนวัตกรรมวัสดุปลูกอินทรีย 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
07

01
42

 

1. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “การ

สำรวจวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรและครัวเรือน” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหรือ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

7200 บาท 

คาใชสอย 7250 บาท 

คาวัสดุ 2500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16950 

บาท 

16,950.00 16,950.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
07

02
42

 

2. การพัฒนาวัสดุปลูก

อินทรียจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหรือ

จังหวัดอางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

10000 บาท 

คาวัสดุ 42400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52400 

บาท 

52,400.00 0.00 52,400.00 0.00 0.00 

10
31

07
07

03
42

 

3. การอบเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนาวัสดุ

ปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตรและ

ครัวเรือน” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหรือ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

7200 บาท 

คาใชสอย 7250 บาท 

คาวัสดุ 14900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29350 

บาท 

29,350.00 0.00 0.00 29,350.00 0.00 

10
31

07
07

04
42

 

4. สรุปผลโครงการและ

จัดทำรูปเลมรายงาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

1300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1300 บาท 

1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 

รวม 100,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

สำรวจวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและ

ครัวเรือน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การสำรวจวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรและครัวเรือน” 

คน 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรและ

ครัวเรือนที่เกษตรกร/ประชาชน

ในชุมชนตองการนำไปประยุกตใช

เปนวัสดุปลูก/เพาะ หรือนำไป

ผสมกับดินเพ่ือทำดินปลูก 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินที่พัฒนาโดย

นักศึกษา 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของ

นวัตกรรมที่พัฒนาไดมาตรฐาน

เทียบเทากับที่จำหนายใน

ทองตลาด 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. การอบเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

พัฒนาวัสดุปลูกอินทรียจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรและครัวเรือน” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนาวัสดุปลูก

อินทรียจากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรและครัวเรือน” 

คน 0.00 0.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกร/

ประชาชนที่สนใจไดรับการ

ถายทอดการพัฒนาวัสดุปลูก

อินทรียจากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรและครัวเรือน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

4. สรุปผลโครงการและจัดทำรูปเลม

รายงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลมโครงการ ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถูกตอง 

เรียบรอย สมบูรณ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

อาจมีวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนหลายชนิดทีป่ระชาชนหรือ

เกษตรกรตองการนำมาประยุกตใชทำวสัดุปลูก 

เลือกวัสดุเหลือทิ้งที่มีจำนวนมากในชุมชน มาเปน

วัตถุดิบในการผลิตวัสดปุลูกกอน 

วัสดุปลูกอินทรียที่พัฒนาข้ึนอาจมีคุณภาพนอยกวาที่มีขายใน

ทองตลาด 

หาสัดสวนที่เหมาะสมของวัตถุดบิในการผลติวัสดุ

ปลูกอินทรีย 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑสำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ิน    

     รหัสโครงการ 6408000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบรูณาการองคความรู

สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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 ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดภายในพ้ืนท่ีลุมภาคกลางเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีการดำเนินกิจกรรมทาง

การเกษตรและผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีมีมูลคาสูง ภายหลังจากท่ีเกษตรกรดำเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตจะทำ

ใหเกิดวัสดุเหลือท้ิงจากกิจกรรมทางการเกษตรเปนจำนวนมาก โดยเกษตรกรสวนใหญนิยมปลอยท้ิงหรือใชวิธี

กำจัดวัสดุเหลือท้ิงเหลานั้น  ดวยการเผาไหม ซ่ึงทำใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลพิษ

ทางอากาศ คือ PM 2.5และ PM10ท่ีเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตวและพืช ท้ังยังเปน

การทำลายความสมบูรณของหนาดินอีกดวย ประกอบกับพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลท่ีมี

แมน้ำและคลองธรรมชาติไหลผานหลายสาย ซ่ึงมักจะไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายอยางรวดเร็วของ

วัชพืชน้ำชนิดตาง ๆโดยเปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศแหลงน้ำ ปญหาน้ำลนตลิ่งการกีดขวาง

เสนทางขนสงและการสัญจรทางน้ำ เปนตน จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ปจจุบันมีการรณรงคใหงดการเผา

วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ควบคูการการสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกร

นำเอาวัสดุเหลือท้ิงหรือวัชพืชตาง ๆ ภายในทองถ่ินมาประโยชน เนื่องวัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ินมีคุณสม

เปนพืชท่ีมีเสนใย (Fiber) และสามารถนำกลับมาใชประโยชนไดหลากหลาย อาทิ การเพ่ิมความสมบูรณแกดิน

เม่ือผานกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพ การพัฒนาเปนปุยอินทรีย การใชประโยชนเปนวัสดุคลุมดินหรือ

การใชรักษาความชื้นของหนาดินและการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑทางเลือกท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเลือกใชวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรหรือวัสดุธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน

มาปรับปรุงคุณสมบัติและองคประกอบเพ่ือพัฒนาเปนบรรจุภัณฑรักษโลก (Green packaging) ท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพดีเพียงพอสำหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตรท่ีตองการการปองกัน  ความเสียหาย (ปญหา

ผลผลิตช้ำ แตกและเสียสภาพ) อันเนื่องจากความเสียหายเชิงกลในข้ันตอนการขนสง การจัดจำหนาย และการ
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ประยุกตใชงานในดานอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนการใชพลาสติกและกระดาษท่ีมีมูลคาทางเศรษฐศาสตรสูงกวา 

นอกจากนี้บรรจุภัณฑทางเลือก หรือ บรรจุภัณฑรักษโลก ท่ีพัฒนาข้ึนยังสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ ไม

จำเปนตองนำกลับมาหมุนเวียนใชซ้ำและไมกอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยท่ีตองใชกระบวนการกำจัดท่ียุงยาก

หรือกอให 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ

ภายในทองถ่ิน 

 2. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ิน 

 3. เพ่ือถายทอดนวัตกรรมดานการพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ินแก

ชุมชนเปาหมาย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง  

 2. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดังนี้  

 - รายวิชา 4063405การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาท่ี 1/2563) 

 - รายวิชา4064205การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม(ภาคการศึกษาท่ี2/2563) 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1. การสำรวจประเภทและปริมาณวัสดุธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน 

 2. การสำรวจประเภท ปริมาณและความตองการบรรจุภัณฑสำหรับผลผลิตทางการเกษตรท้ังภายใน

จังหวัดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 3. การนำวัสดุธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน มาพัฒนาเปนบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับ

ผลผลิตทางการเกษตร 

 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝกอบรม : การพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทาง

การเกษตร ในพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมาย  

 5. การติดตามประเมินผล การถอดบทเรียน การจัดทำรายงานสรุปผลและการถายทอดผลการ

ดำเนินงานการพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทางการเกษตร 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. 1. จำนวนนวตักรรมดานบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่พัฒนาโดยนักศึกษา นวัตกรรม 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. 1. จำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาดานบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ชุมชน 2 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะที่กำหนด รอยละ 100 

เชงิคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไดบรรจุภัณฑสำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ิน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนสามารถใชประโยชนจากองคความรูและวัสดุจากธรรมชาติในการพัฒนาบรรจุภัณฑรักษ

โลก 

     ผลลัพธ (Outcome 

           ประชาชนไดรับความรูและพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
08

01
42

 

1. การคัดเลือกและใช

ประโยชนจากวัสดุ

ธรรมชาติภายในทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ

ทางเลือก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

14,400 บาท 

-คาใชสอย 15,200 บาท 

-คาวัสดุ 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39600 

บาท 

39,600.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
08

02
42

 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

ทางเลือกจากวัสดุ

ธรรมชาติภายในทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวดั

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

14,400 บาท 

-คาใชสอย 15,200 บาท 

-คาวัสดุ 15,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44600 

บาท 

44,600.00 0.00 44,600.00 0.00 0.00 

10
31

07
08

03
42

 

3. การสงเสริมและการตอ

ยอดบรรจุภัณฑทางเลือก

จากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือ

พัฒนาบรรจุภัณฑ

ทางเลือกสำหรับผลผลิต

ทางการเกษตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

3,600 บาท 

-คาใชสอย 7,600 บาท 

-คาวัสดุ 4,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15800 

บาท 

15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 0.00 

รวม 100,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การคัดเลือกและใชประโยชนจากวัสดุ

ธรรมชาติภายในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนา

บรรจุภัณฑทางเลือก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรและวัสดุธรรมชาติ

ภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือก 

ชึ้น 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาการใชประโยชนจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุ

ธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน 

ทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ

ทางเลือก 

ครั้ง 2.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกจาก

วัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา

บรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุ

ชึ้น 0.00 2.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ธรรมชาติภายในครัวเรือน ชุมชน 

ทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ชุมชนที่ไดใชประโยชนจากบรรจุ

ภัณฑทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรและวัสดุธรรมชาติ

ภายในครัวเรือน ชุมชน ทองถ่ิน 

 

ครั้ง 0.00 2.00 0.00 0.00 

3. การสงเสริมและการตอยอดบรรจุ

ภัณฑทางเลือกจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือ

พัฒนาบรรจุภัณฑทางเลือกสำหรับ

ผลผลิตทางการเกษตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสงเสริม

การใชประโยชนจากบรรจุภัณฑ

ทางเลือกสำหรับผลผลิตทาง

การเกษตร 

ชึ้น 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมและใช

ประโยชนจากบรรจุภัณฑ

ทางเลือกสำหรับผลผลิตทาง

การเกษตร 

ครั้ง 0.00 0.00 2.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การศึกษาประสทิธิภาพของวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุ

ธรรมชาติภายในทองถ่ิน                   ใหสามารถสงเสริม พัฒนา

และตอยอด เพื่อสรางสรรคเปนบรรจุภัณฑทางเลือกตอการ

ประยุกตใชสำหรับผลผลิตทางการเกษตร 

1. การสำรวจชนิด ปริมาณและรูปแบบการใช

ประโยชนของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือ

วัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ิน  

2. การเลือกใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือ

วัสดุธรรมชาติภายในทองถ่ินที่มคีวามเหมาะสม

ตอการพัฒนาและสรางสรรคเปนบรรจุภัณฑ

ทางเลือกสำหรับผลผลิต 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ดร.วัชราภรณ ตันติพนาทิพย 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ  

    OTOP ดวยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนผานรูปแบบการสงเสริมการตลาดดิจิทัล    

     รหัสโครงการ 6408000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
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    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับผิดชอบใน

การสงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑประเภทอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค ซ่ึงเปนการพัฒนา และยกระดับ

คุณภาพสินคา OTOP ท่ีจะนำไปสูการสรางขีดความสามารถกับประเทศ และขยายศักยภาพทางการคา และ

พัฒนาคุณภาพสินคา OTOP โดยการใหบริการทางวิชาการดวยองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมแกชุมชน

ทองถ่ิน ซ่ึงถือวาเปนยุทธศาสตรท่ีสำคัญของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ชุมชนมีความเขมแข็ง และพ่ึงพาตนเองไดบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 และพระราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดในการใชนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารใน

สงเสริม และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ของวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทอง ดวยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนผานรูปแบบการพัฒนา และสงเสริมธุรกิจผานชองทาง

การตลาดดิจิทัล โครงการนี้นอกจากจะชวยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑเดิมของวิสาหกิจท้ัง 2 แหง ใหได

คุณภาพมาตรฐานแลว ยังมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของกลุมชนิดใหมท่ียังคงความเปนอัตลักษณ
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ของชุมชน โดยผูรับผิดชอบโครงการเชื่อม่ันวาโครงการนี้จะสงผลกระทบตอการเพ่ิมรายได และคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางยั่งยืน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบล

องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองเพ่ือนำองคความรูมาใชประยุกตใชกับโครงการ 

 2. เพ่ือพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารของวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบล

องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

 3. เพ่ือพัฒนาแบรนดสินคา ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑท่ีเปนอัตลักษณของชุมชน 

 4. เพ่ือพัฒนาชองทางการตลาดดิจิทัลในการจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน 

 5. เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรู และสรางรูปแบบการบริหารจัดการกลุมดวยกระบวนการมีสวนรวม

ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (30 คน) และวิสาหกิจ

ชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง (30 คน) 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน 

ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองเพ่ือนำองคความรูมาใชประยุกตใชกับโครงการ 

 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารของวิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรบานสวนธนวัฒน 

ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทองดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาแบรนดสินคา ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑท่ีเปนอัตลักษณของชุมชน 

 กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาชองทางการตลาดดิจิทัลในการจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน 

 กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาศูนยการเรียนรู และสรางรูปแบบการบริหารจัดการกลุมดวยกระบวนการมี

สวนรวมตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 910,900.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ คน 60 

   2. ไดผลิตภัณฑสินคา OTOP ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ รอยละ 85 

   2. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูทางดานทักษะในการผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เดือน 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. งบประมาณในการดำเนินโครงการ บาท 910,900 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผลิตภัณฑ OTOP ท่ีไดมาตรฐาน 6 ผลิตภัณฑ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 25 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           โครงการตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
08

01
42

 

1. การศึกษาบริบท และ

ขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นของ

วิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะ

อิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว

เชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทองเพ่ือนำองค

ความรูมาใชประยุกตใช

กับโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 (ตุลาคม - 

ธันวาคม 2563) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะ

อิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว

เชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 4 

ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 

ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 8 

ม้ือๆ ละ 35 บาท 

คาวัสดุ 

-วัสดุประกอบการดำเนิน

กิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ๆ 1,500 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36200 บาท 

36,200.00 36,200.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
08

02
42

 

2. การพัฒนา และ

ยกระดับผลิตภัณฑ 

OTOP ประเภทอาหาร

ของวิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะ

อิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว

เชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทองดวยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 (มกราคม - 

มีนาคม 2564) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะ

อิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว

เชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน - 

คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 

72 ชม ๆ ละ 600 บาท คาใช

สอย - คาเชาเหมารถตูปรับ

อากาศ 12 ครั้ง ๆ ละ 2,450 

บาท - คาอาหารกลางวัน 30 คน 

ๆ ละ 12 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท - 

คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 24 

ม้ือๆ ละ 35 บาท คาวัสดุ - คา

วัสดุสาธิต จำนวน 6 ชุด ๆ 

40,000 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 417000 บาท 

417,000.00 0.00 417,000.00 0.00 0.00 

10
31

01
08

03
42

 

3. การพัฒนาแบรนด

สินคา ฉลากสินคา และ

บรรจุภัณฑที่เปนอัต

ลักษณของชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 

- มิถุนายน 2564) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะ

อิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว

เชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ 

ละ 36 ชม ๆ ละ 600 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 6 

ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 

ละ 6 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 12 

ม้ือๆ ละ 35 บาท 

- จางเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ 

และฉลากสินคา 10 รูปแบบ ๆ 

5,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุสาธิต จำนวน 5 ชุด ๆ 

20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 238500 บาท 

238,500.00 0.00 0.00 238,500.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
08

04
42

 

4. การพัฒนาชองทาง

การตลาดดิจิทัลในการจัด

จำหนายผลิตภัณฑของ

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 

- มิถุนายน 2564) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วสิาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะ

อิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว

เชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ 

ละ 24 ชม ๆ ละ 600 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 4 

ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 

ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 8 

ม้ือๆ ละ 35 บาท 

- จางเหมาออกแบบชองทาง

การตลาดดิจิทัล 50,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุสำนักงาน 20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 129000 บาท 

129,000.00 0.00 0.00 129,000.00 0.00 

10
31

01
08

05
42

 

5. การพัฒนาศูนยการ

เรียนรู และสรางรูปแบบ

การบริหารจัดการกลุม

ดวยกระบวนการมีสวน

รวมต้ังแตตนน้ำ กลางน้ำ 

และปลายน้ำ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ี 4 

(กรกฎาคม - กันยายน 

2564) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   วิสาหกิจชุมชนตำบล

คลองจิก อำเภอบางปะ

อิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ

วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว

เชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ 

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ 4 

ครั้ง ๆ ละ 2,450 บาท 

- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 

ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

- คาอาหารวาง 30 คนๆ ละ 8 

ม้ือๆ ละ 35 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุประชาสัมพันธ จำนวน 

2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90200 บาท 

90,200.00 0.00 0.00 0.00 90,200.00 

รวม 910,900.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพ้ืนที่

เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของวิสาหกิจ

ชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจ

ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทองเพ่ือนำองคความรูมาใช

ประยุกตใชกับโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

คน 60.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

กลุมเปาหมายเขาใจกระบวนการ

มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรม

ภายใตโครงการ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ 

OTOP ประเภทอาหารของวิสาหกิจ

ชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา และวิสาหกิจ

ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรบานสวน

ธนวัฒน ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทองดวยกระบวนการมีสวน

รวมของชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ 

OTOP 

ชึ้น 0.00 6.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑได

ผานการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐาน 

ชึ้น 0.00 6.00 0.00 0.00 

3. การพัฒนาแบรนดสินคา ฉลากสินคา 

และบรรจุภัณฑที่เปนอัตลักษณของ

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑที่

เปนอัตลักษณของชุมชน 

ชึ้น 0.00 0.00 6.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แบรนด

สินคา ฉลากสินคา และบรรจุ

ภัณฑมีรูปแบบเปนที่ยอมรับ และ

เปนไปตามมาตรฐาน 

ชึ้น 0.00 0.00 14.00 0.00 

4. การพัฒนาชองทางการตลาดดิจิทัลใน

การจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชองทาง

การตลาดดิจิทัล 

งาน 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชองทาง

การตลาดดิจิทัลที่เขาถึงกลุมลูกคา

เปาหมาย 

งาน 0.00 0.00 2.00 0.00 

5. การพัฒนาศูนยการเรียนรู และสราง

รูปแบบการบริหารจัดการกลุมดวย

กระบวนการมีสวนรวมต้ังแตตนน้ำ กลาง

น้ำ และปลายน้ำ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 60.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการมี

การบริหารจัดการกลุมที่มี

ศักยภาพ 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ผูมีสวนไดสวนเสียขาดความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินโครงการให

สำเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งมีทกัษะ และความสามารถในการ

เรียนรูที่แตกตางกันในพฒันาผลติภัณฑ แบรนด ฉลาก บรรจุภัณฑ 

และการตลาดดิจิทลั 

วิธีการแกไขทำไดโดยใชหลักการปฏิบัติการอยาง

มีสวนรวมกับชุมชน เพื่อใหเกิดความเชื่อใจ และ

ใหความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ภายใตโครงการ 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคำ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ ARU Youth Camp 2020    

     รหัสโครงการ 6408000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด

การศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ : พัฒนาทองถ่ิน (20 โรงเรียน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เปนสาขาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และในสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และคานิยมของเยาวชน 

ในยุคโลกาภิวัฒนท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู พฤติกรรม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของ

ผูคนในสังคมจนกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงปญหาดังกลาวนับเปนปญหาท่ีนับวันจะมีความรุนแรง           

มากข้ึน จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีทุกภาคสวนตองชวยกันแกไขปญหา โดยเฉพาะการเริ่มปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนท่ี

เปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมและเพ่ือจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ในสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนใหมีความรูความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม             

ในดานการอนุรักษ ฟนฟู 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการคิดและวิเคราะหดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

 2. เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรควบคูกับ

สิ่งแวดลอม 
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 3. เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม ความรูเทาทันสภาวการณ

และการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1. นักเรียนและบคุลากรดานการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง จำนวน 200 

คน 

 2. นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี

ลงทะเบียนในรายวิชา ดังนี้ 

 - รายวิชา 4063405 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาท่ี 1/2563) 

 - รายวิชา 4063206 การมีสวนรวมของชุมชนกับสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาท่ี 2/2563) 

 - รายวิชา 4061103 หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวด 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1. ดำเนินโครงการในโรงรียนเปาหมายจำนวน 5 โรงเรียน ในจังหวัดอางทองและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 2. การดำเนินโครงการในรูปแบบการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝกสำรวจ ประเมิน 

เก็บ และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหความรูเก่ียวกับการใชสื่อการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมใน

การทำกิจกรรม   

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. 1) จำนวนนักเรียนและบุคลากรที่เขารวมโครงการ คน 200 

   2. 2) จำนวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ โรงเรียน 5 

   3. 3) จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียน รายวิชา 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา 

อารมณและสังคม 

โรงเรียน 5 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวการณดานสิ่งแวดลอม  

 2) บุคลากรท่ีสังกัดในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดานสื่อการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) การเพ่ิมจำนวนบุคลากรและนักอนุรักษดานสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาฐานกำลังพลสีเขียวของ

ประเทศ    

 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอม เชน การประเมินการกักเก็บกาซเรือนกระจก 

การอนุรักษพลังงาน การสำรวจ วิเคราะหและอนุรักษแหลงน้ำ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักเรียนและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดและวิเคราะห

ดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม  

 2) นักเรียนและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถประยุกตใชความรูดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตรควบคูกับสิ่งแวดลอม 

 3) การสงเสริมใหโรงเรียนเขาสูนโยบายโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
04

01
42

 

1. กิจกรรมตามรอย

คารบอน เพ่ือพิชิตโลก

รอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

14400 บาท 

คาใชสอย 25300 บาท 

คาวัสดุ 10300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 

บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
04

02
42

 

2. กิจกรรมอนุรักษ

พลังงาน เพ่ือความย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

14400 บาท 

คาใชสอย 25300 บาท  

คาวัสดุ 10300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 

บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
04

03
42

 

3. กิจกรรมธรรมชาติ

ศึกษาและนิเวศวิทยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

14400 บาท 

คาใชสอย 25300 บาท 

คาวัสดุ 10300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 

บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
31

05
04

04
42

 

4. กิจกรรมมหัศจรรยวัสดุ

กรองน้ำ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

14400 บาท 

คาใชสอย 25300 บาท 

คาวัสดุ 10300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 

บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
31

05
04

05
42

 

5. กิจกรรมสำรวจ 

วิเคราะหและอนุรักษ

แหลงน้ำ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

14400 บาท 

คาใชสอย 25300 บาท 

คาวัสดุ 10300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 

บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

รวม 250,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมตามรอยคารบอน เพ่ือพิชิต

โลกรอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม

โครงการ 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมอนุรักษพลังงาน เพ่ือความ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คน 0.00 40.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ย่ังยืน นักเรียนและบุคลากรทีเ่ขารวม

โครงการ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมธรรมชาติศึกษาและ

นิเวศวิทยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

4. กิจกรรมมหัศจรรยวัสดุกรองนำ้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม

โครงการ 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

5. กิจกรรมสำรวจ วิเคราะหและอนุรักษ

แหลงน้ำ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักเรียนและบุคลากรที่เขารวม

โครงการ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียนไดอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ความไมสะดวกในการกำหนดวนัและระยะเวลาในการ

เขาดำเนินกิจกรรมในแตละโรงเรียน 

ติดตอประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบภายในโรงเรียน

เพื่อหาชวงวันและเวลาที่เหมาะสม 

ความไมสะดวกในการระบุกิจกรรมและการอบรมเชิง

ปฏิบัติการในแตละโรงเรียน 

พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ของแตละโรงเรียนใน

การเลือกกิจกรรมใหแกโรงเรียน 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารยอัณธิกา เสง่ียมใจ 
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โครงการตามทำแผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ การบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการรูรักษ สามัคคี และหนาท่ีของพลเมืองไทย    

     รหัสโครงการ 6408000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดำริ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 104 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำ

ชุมชน และประชาชน อยางนอย (20 โครงการ/กิจกรรม) 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชน พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง คนท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต 

ปฏิบัติตนอยูในจริยธรรมท่ีดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี 

รวมท้ังชวยสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การมองเห็นคุณคาของวิถีประชาธิปไตย จะชวยใหสังคมมี

ความม่ันคงปลอดภัยและสงบสุขมากข้ึน สังคมโลกในปจจุบันมุงเนนความเปนประชาธิปไตยในวิถี

ชีวิตประจำวันกันมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากภาวะท่ีประชาชนในแตละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว เรียกรองใหมีการ

ใชระบอบประชาธิปไตยเปนระบบในการปกครองประเทศของตน ผานการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ เชน 

การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบและสันติ การลงประชามติในการดำเนินกิจกรรมอันสงผลตอผลประโยชนของ

สวนรวม และการไปใชสิทธิเลือกตั้ง เปนตน อยางไรก็ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซ่ึงเกิดจากความเขาใจ

เก่ียวกับการปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตยไมถูกตอง การใหความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย

อยางถูกตองโดยไมเลือกชนชั้นตอประชาชน จึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับท่ัวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ี

กำลังพัฒนา เปนท่ีทราบกันดีวาในสถานการณปจจุบันประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะผูท่ีอาศัยในเขตชนบทยังมี

ความรู ความเขาใจไมถองแทเก่ียวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซ่ึงมีความคิดวาการใช

สิทธิเลือกต้ังและการมีรัฐธรรมนูญถือวาเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณแลว แตในความเปนจริงกฎหมาย

รัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎเกณฑท่ีเปนผลมาจากประชาธิปไตยเทานั้น เพราะประชาธิปไตยท่ีแทจริงนั้นเปนเรื่อง

ของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียม โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ดังนั้นการแสดงออกของประชาชน 

401



เชน การเลือกตั้ง การลงประชามติ หรือการแสดงสิทธิของตนจึงตองอยูในขอบเขตและเจตนาแหงกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นประโยชนของการเผยแพรประชาสัมพันธและ

ถายทอดความรูความเขาใจผานกิจกรรม/โครงการท่ีเปนการบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

การเรียนรูประชาธิปไตย การรูสิทธิ หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน ท้ังยังเปนการจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความรัก 

ความสามัคคี และการเปนพลเมืองดีผานประสบการณตรงอันจะนำไปสูการปลูกฝงใหผูเขารวมอบรมมีความ

เขาใจเก่ียวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความสามัคคี การรูหนาท่ี ผานกิจกรรม/กระบวนการท่ีขับเคลื่อนดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 2. เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความเปนคนไทยจากกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ 

 3. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการกิจกรรมหรือองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเรียนรู

ประชาธิปไตย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ในพ้ืนท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง จำนวน 640 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1. การจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเรียนรูประชาธิปไตย 

รวมท้ังการสอดแทรกหนาท่ีของพลเมือง การรูรัก สามัคคีและการรูหนาท่ีตนเองและหนาท่ีตอผูอ่ืน 

 2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 320,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอมนำพระราโชบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ          สูการปฏิบัติในพ้ืนที่บริการไมต่ำกวา 

คน 640 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำชุมชน และ

ประชาชน 

โครงการ 16 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผูเขารวมโครงการไดรับองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเรียนรูประชาธิปไตย 

รวมท้ังการสอดแทรกหนาท่ีของพลเมือง การรูรัก สามัคคีและการรูหนาท่ีตนเองและหนาท่ีตอผูอ่ืน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูเขารวมโคงการมีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูเขารวมโครงการสามารถนำความรูท่ีไดรับไปบูรณาการกับการเรียน และนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

02
02

01
42

 

1. การบูรณาการ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับการรูรักษ 

สามัคคี และหนาทีข่อง

พลเมืองไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

115,200 บาท 

คาใชสอย 156,800 บาท 

คาวัสดุ 48,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 320,000 

บาท 

320,000.00 100,000.00 120,000.00 100,000.00 0.00 

รวม 320,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การบูรณาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับการรูรักษ สามัคคี และ

หนาที่ของพลเมืองไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการ

นอมนำพระราโชบายดานการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค

ทั้ง 4 ประการ สูการปฏิบัติใน

พ้ืนที่บริการไมต่ำกวา 

คน 200.00 240.00 200.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการ

มีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคี

เครือขาย ผูนำชุมชน และ

ประชาชน 

กิจกรรม 5.00 6.00 5.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การตอตานการดำเนินงานของผูเขารวม

อบรม โดยเฉพาะกลุมที่มีความเห็นตางใน

ดานการเมือง การปกครอง จึงอาจทำใหเกิด

ความขัดแยง 

การชี้แจงวัตถุประสงคของการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งพิจารณา

ความเหมาะสมในการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ 

การตอตานการดำเนินงานของผูเขารวม

อบรม โดยเฉพาะกลุมที่มีความเห็นตางใน

ดานการเมือง การปกครอง จึงอาจทำใหเกิด

ความขัดแยง 

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม/การสรางสถานการณจำลองที่เห็นชัด 

รวมทั้งการจัดโครงการโดยการบูรณาการศาสตรดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสอดแทรกกิจกรรมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค

ของโครงการ 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด 
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โครงการทำแผนปฏบิตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑซักผาท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคดวยวัตถุดิบท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน 

   คลองจิก   รหสัโครงการ 6408000007 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวชิาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบัน การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำใหประชาชนเกิดความตระหนักในการรักษา

สุขอนามัยของตนเองมากข้ึน โดยในทองตลาดมีผลิตภัณฑท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคจำนวนมากใหเลือกใช ซ่ึงสวน

ใหญจะผสมแอลกอฮอลหรือสารฆาเชื้อ แตการใชแอลกอฮอลมีขอจำกัดท่ีตองมีความเขมขนสูงกวา 70% และ

หามใชใกลเปลวไฟ และเนื่องจากแอลกอฮอลระเหยไดเร็ว ความสามารถในการฆาเชื้อก็อาจจะลดลงเนื่องจาก

มีเวลาสัมผัสนอย นอกจากนี้การใชงานท่ีผิวสัมผัสอาจทำใหเกิดผิวแหง สวนสารฆาเชื้ออ่ืนๆ ก็อาจไมเปนท่ีนิยม 

เชน เดทตอล เพราะมีกลิ่นเฉพาะตัว หรือน้ำยาฟอกขาว ก็ไมควรจะนำมาใชกับผิวหนังหรือวัสดุหลายชนิด

เพราะมีฤทธิ์กัดกรอน ดังนั้น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดคำนึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีราคาถูก สามารถผลิตไดในชุมชนและมีฤทธิ์ฆาเชื้อ

โรคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมกอใหเกิดความระคายเคืองตอรางกายผูใช ซ่ึงสาร Benzalkonium 

chloride (มีชื่อทางการคาวา Sanisol RC) เปนสารลดแรงตึงผิวฆาเชื้อโรคท่ีมีประจุบวกแรงมาก (Strong 

cationic surfactants) และสามารถเกาะบนเสนใยไดอยางดี จึงเหมาะกับการนำมาพัฒนาเปนน้ำยาซักผาเพ่ือ

ฆาเชื้อโรคและลดกลิ่นอับไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการซักผาท่ีอาจจะปนเปอนเชื้อไวรัสโควิด 19 

สามารถซักไดท้ังการซักดวยมือและเครื่องซักผา นอกจากนี้ สูตรน้ำยาซักผาท่ีผสม Benzalkonium chloride 

ยังสามารถผสมหัวน้ำหอมและใชกับน้ำยาปรับผานุมไดอีกดวย ท้ังนี้ ชุมชนคลองจิก เปนชุมชนท่ีปลูกดอกบัว
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จำนวนมาก จึงอาจจะนำดอกบัวของชุมชนมาใชเปนหัวน้ำหอมในสูตรน้ำยาซักผาได สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตรจึงมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาน้ำยาซักผาท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคและผสมกลิ่นน้ำหอมจากดอกบัวซ่ึงเปน

วัตถุดิบท่ีเปนเอกลักษณ ของชุมชนคลองจิก ซ่ึงสามารถผลิตใชในครัวเรือนในราคาประหยัด และทำเปน

ผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนไดอีกดวย 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. พัฒนาสูตรน้ำยาซักผาท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคดวยวัตถุดิบท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนคลองจิก 

 2. ถายทอดองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑซักผามีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคใหประชากรในชุมชนคลองจิก                         

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในชมุชนคลองจกิ   จำนวน  15 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 

  1. พัฒนาสูตรน้ำยาซักผาผสม Benzalkonium chloride และหัวน้ำหอมกลิ่นดอกบัว ท่ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

  2. ถายทอดองคความรูใหกับประชาชนในชุมชนคลองจิก และทดลองทำผลิตภัณฑเพ่ือใชในครัวเรือน

  3. ระดมความคิดรวมกับประชาชนในชุมชนเพ่ือพัฒนาสูตรใหเหมาะสม  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ผลิตภัณฑ (น้ำยาซักผา) สูตร 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. มาตรฐานของสูตรผสมที่สามารถทำไดในชุมชน สูตร 1 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการไดตามกำหนดการ เดือน 12 

เชิงคาใชจาย   

   1. ตนทุนน้ำยา กิโลกรัม (100บาท) 1 

   2. การถายทอดความรูและระดมความคิด ครั้ง 2 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           น้ำยาซักผา 1 สูตร 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การพัฒนาองคความรูเก่ียวกับสูตรน้ำยาซักผาท่ีสามารถทำไดในชุมชน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผลิตภัณฑซักผาท่ีสามารถผลิตไดในชุมชนและใชองคประกอบท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
09

01
42

 

1. การพัฒนาสูตรน้ำยาซัก

ผา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-

ธ.ค.63) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัตถุดิบ

สำหรับพัฒนาสูตรน้ำยาซักผา

มาตรฐาน 2500 บาท 

 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
09

02
42

 

2. การอบรมและถายทอด

องคความรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-

มี.ค.64) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนคลองจิก อ.บาง

ปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

ไดแก คาเดินทาง 500 บาท 

คาอาหารและเครื่องด่ืม 4200 

บาท คาจัดทำเอกสาร 300 

บาท 

2.คาวัตถุดิบ อุปกรณและ

ภาชนะ 7500 บาท  

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท 

12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 

10
31

01
09

03
42

 

3. การระดมความคิด

รวมกับประชาชนในชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-

มิ.ย.64) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนคลองจิก อ.บาง

ปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1.คาใชสอย 

ไดแก คาเดินทาง 500 บาท 

คาอาหารและเครื่องด่ืม 4200 

บาท คาจัดทำเอกสาร 300 

บาท 

2. คาวัตถุดิบ อุปกรณและ

ภาชนะ 7500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท 

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
09

04
42

 

4. การรวบรวมผลการ

ดำเนินการและสรุปผล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-

ก.ย.64) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาดำเนินการ

จัดทำเอกสารรายงานและ

สรุปผล 2500 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2500 บาท   

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 

รวม 30,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การพัฒนาสูตรน้ำยาซักผา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ 

(น้ำยาซักผา) 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน

ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน

ชุมชน 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. การอบรมและถายทอดองคความรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรม

และถายทอดองคความรู 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : มาตรฐาน

ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน

ชุมชน 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

3. การระดมความคิดรวมกับประชาชน

ในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การระดม

ความคิดรวมกับประชาชนใน

ชุมชน 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน

ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน

ชุมชน 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

4. การรวบรวมผลการดำเนินการและ

สรุปผล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เลมสรุป

รายงานโครงการ 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐาน

ของสูตรผสมที่สามารถทำไดใน

ชุมชน 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

- การนัดหมายในการจัดทำโครงการรวมกับ

ประชาชนในชุมชนคลองจิกอาจเกิดความลาชา เนือ่งจาก

ประชาชนบางสวนมีภารกิจประจำวัน   

- การนัดหมายในการจัดทำโครงการรวมกับ

ประชาชนในชุมชนคลองจิกอาจเกิดความลาชา เนื่องจาก

ประชาชนบางสวนมีภารกิจประจำวัน 

การนัดหมายในวนัเสาร-อาทิตย 

- การระดมความคิดของประชาชนในชุมชนอาจจะ

ไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากข้ึนอยูกับความตั้งใจและ

ความกระตือรือรนของผูเขารวมโครงการ 

การนำเสนอสตูรน้ำยาซักผาแบบใหมที่เปนเอกลักษณ

ของชุมชนทีส่ามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชนได 

และสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   รหสัโครงการ 6408000008 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันท่ีมีความเหลื่อมล้ำในชวงรายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก 

นำไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนกอใหเกิดรายไดและแกปญหาการวางงานของ

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางชุมชนให

เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหประชาชนเกิดการรวมกลุมอาชีพท่ี

หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามา

จำหนายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชนซ่ึงการดำเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแก

ประชาชนอยางท่ัวถึง  และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญาตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของกลุมอาชีพตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมีความเขมแข็งตอชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ดานทรัพยากรทองถ่ิน ความตองการพ้ืนฐานโดยการรับฟงความคิดเห็น

ของครัวเรือน ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ กลุมอาชีพ ในพ้ืนท่ีชุมชนอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอแสวงหา จังหวัด

อางทอง สำหรับจัดทำเปนฐานขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนและการสงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม 
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 2. เพ่ือหาแนวทางสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพใน

พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีชุมชน อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

 3. เพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพในระดับครัวเรือน กลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพ ท้ังดานเกษตร 

อาหาร หัตถกรรม ดวยนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 4. เพ่ือสรางระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน การบัญชี การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิตและระบบการตลาดท่ีดี นำไปสูความม่ันคงของรายไดและสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 40 ครัวเรือน ท่ีอยูในพ้ืนท่ี อ.โพธิ์ทอง และ อ.แสวงหา จ.อางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) การศึกษาขอมูลเชิงพ้ืนท่ีประกอบกับการสัมภาษณชุมชน เพ่ือรับฟงความตองการของครัวเรือน 

ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ/กลุมอาชีพ (พ้ืนท่ีชุมชนในอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวง จังหวัดอางทอง) และ

จัดทำเปนฐานขอมูลพ้ืนฐานชุมชน 

 2) พัฒนาและสงเสริมอาชีพบนพ้ืนฐานความตองการ/ความเหมาะสม ตามบริบทของพ้ืนท่ีและ

ประชาชน 

 3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 

  4) การคืนขอมูลใหกับชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได ครัวเรือน 40 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 10 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด รอยละ 85 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผูเขารวมโครงงการมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูเขารวมโครงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ผูเขารวมโครงการสามารถตอยอดความรูและพัฒนาความรูท่ีไดรับเปนอาชีพหลัก 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
10

01
42

 

1. 1. การศึกษา

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบ

กับการสัมภาษณชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง

และอำเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

43,200 บาท 

-คาใชสอย 53,200 บาท 

-คาวัสดุ 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
10

02
42

 

2. กิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพตามบริบท

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง

และอำเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

216,000 บาท 

-คาใชสอย 484,000 บาท 

-คาวัสดุ 125,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 825,000 

บาท 

825,000.00 200,000.00 400,000.00 225,000.00 0.00 

10
31

01
10

03
42

 

3. การติดตามและ

ประเมินผลการดำเนิน

โครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง

และอำเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

21,600 บาท 

-คาใชสอย 24,600 บาท 

-คาวัสดุ 3,800 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 50000 

บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
10

04
42

 

4. การคืนขอมูลใหพ้ืนที่ 

(เปดเวที) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง

และอำเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

7,200 บาท 

-คาใชสอย 15,800 บาท 

-คาวัสดุ 2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 

บาท 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

รวม 1,000,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. 1. การศึกษาขอมูลเชิงพ้ืนที่

ประกอบกับการสัมภาษณชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขอมูลความ

ตองการของชุมชน 

รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลความ

ตองการของชุมชน 

รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม

บริบทชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายไดของ

ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 10.00 0.00 

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการติดตามและประเมินผล 

ครั้ง 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้ง

กาย ใจ สติปญญา อารมณและ

สังคม 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. การคืนขอมูลใหพ้ืนที่ (เปดเวที) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ันทั้ง

กาย ใจ สติปญญา อารมณและ

สังคม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ประชาชนขาดความเชื่อมันในรูปแบบของการดำเนินโครงการ 

โดยเฉพาะมีความกังวลในเร่ืองความไมยั่งยนื และไมตอเนื่อง จึง

อาจมีผลตอผูสนใจเขารวมโครงการ 

ใชหลักการปฏิบัติการอยางมสีวนรวมกับชุมชน 

(PAR) เพื่อใหชุมชนเชื่อใจ และใหความรวมมือใน

การดำเนินโครงการ 

ประชาชน กลุมสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนมตีองการ

งบประมาณ โดยไมพรอมดำเนนิการตลอดปงบประมาณ 

แสดงใหเห็นผลลัพธของการดำเนินการที่ยัง่ยืน 

และความเขมแข็งที่จะเกิดข้ึน โดยใชหลักการการ

มีสวนรวมกับชุมชน (PAR) 

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอ่ียมสะอาด 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสูผลิตภัณฑสินคาพรี

เมียม   รหัสโครงการ 6408000009 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในระยะ 20 ป ( 2560-2579) มียุทธศาสตรหลัก

คือยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยไดมีการกำหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย จำนวน 5 พ้ืนท่ี ใน 3 ดาน คือ ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม และมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมท่ี

เพ่ิมข้ึนในทองถ่ิน และรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรกลุมเปาหมายท่ีรวมโครงการ การท่ีจะบรรลุตาม

ผลสัมฤทธิ์ดังกลาวมีอุปสรรคท่ีสำคัญไดแกคุณภาพของสินคาและบริการท่ียังไมเปนมาตรฐาน ในเรื่องของ

กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ เม่ือผลผลิตขาดคุณภาพ ไมมีความเท่ียงตรง 

สม่ำเสมอเปนเหตุให สินคาไมสามารถเปนท่ียอมรับ และเกิดความเชื่อม่ันกับผูบริโภค จึงมีความจำเปนท่ีตอง

นำองคความรูท่ีเก่ียวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณคาทางโภชนาการ  ความปลอดภัยและ

มาตรฐานสำหรับผูบริโภค และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และนำไปสูการผลิตเชิงพาณิชย เม่ือ

ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานรับรอง อาทิ อาหารและยา (อย.) มาตรฐานอุตสาหกรรรม (มอก.) เพ่ือยกระดับ

สินคา OTOP และ หัตถกรรม Premium กระบวนการผลิตเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี หนึ่งในแนวนโยบายการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นไดมีการมุงเนนใหมีการสงเสริมกิจกรรมเพ่ิมรายไดของภาคการเกษตร 

ตอเนื่องจากภาคการผลิต มุงหวังใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตสดจากภาคเกษตร 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากภาคการเกษตรในชุมชนไดรับรองมาตรฐานการผลิต 

 2) เพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน หมูบานท่ีสอดคลองและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 3) เพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานสำหรับผูบริโภค และหรือมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน และนำไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 

 4) เพ่ือสรางเครือขายอาชีพในชุมชนใหเกิดการพัฒนาอาชีพและเสริมเสรางสุขภาวะอยางยั่งยืน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชน กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวัดอางทอง  

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) การถอดบทเรียนจากการทำ focus group เพ่ือหาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจาก

ทองถ่ิน บนพ้ืนฐานความตองการของชุมชน 

 2) การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบ กระบวนการผลิต รวมท้ังหาแนวทางการ

ผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือใหไดรับรองมาตรฐาน สามารถพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ และเปน

ประโยชนในเชิงพาณิชย  

 3) การสงเสริมใหมีการรวมกลุมสมาชิกเพ่ือการตอรองทางการคา การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ รวมท้ัง

ระบบ การทำการตลาดและการจัดจำหนายสินคาในชองทางตาง ๆ     

 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือนเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ (จังหวัดอางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ชุมชน 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผลิตภัณฑชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงข้ึน ผลิตภัณฑ 4 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ชุมชนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือจำหนาย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ชุมชนท่ีเขารวมโครงการสามารถพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑจากการอบรมได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
11

01
42

 

1. การถอดบทเรียนจาก

การทำ focus group 

เพ่ือหาแนวทางการ

สงเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑจากทองถ่ิน บน

พ้ืนฐานความตองการของ

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

28,800 บาท 

-คาใชสอย 49,600 บาท 

-คาวัสดุ 1,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 

บาท 

80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
11

02
42

 

2. การจัดกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

รูปแบบกระบวน การผลิต 

รวมทั้งหาแนวทางการ

ผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนเพ่ือใหไดรับรอง

มาตรฐาน สามารถพัฒนา

ตอยอดผลิตภัณฑ และ

เปนประโยชนในเชิง

พาณิชย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1-3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

288,000 บาท 

-คาใชสอย 432,000 บาท 

-คาวัสดุ 80,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 800,000 

บาท 

800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
11

03
42

 

3. การสงเสริมใหมีการ

รวมกลุมสมาชิกเพ่ือการ

ตอรองทางการคา การ

เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

รวมทั้งระบบ การทำ

การตลาดและการจัด

จำหนายสินคาในชองทาง

ตาง ๆ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

14,400 บาท 

-คาใชสอย 34,600 บาท 

-คาวัสดุ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 

บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

10
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4. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการการทำบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

28,800 บาท 

-คาใชสอย 36,400 บาท 

-คาวัสดุ 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 

บาท 

70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

รวม 1,000,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การถอดบทเรียนจากการทำ focus 

group เพ่ือหาแนวทางการสงเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑจากทองถ่ิน บนพ้ืนฐาน

ความตองการของชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน

ที่เขารวมโครงการ 

ครั้ง 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลความ

ตองการของชุมชน 

งาน 4.00 0.00 0.00 0.00 

2. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวน การผลิต 

รวมทั้งหาแนวทางการผลิตหรือพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือใหไดรับรอง

มาตรฐาน สามารถพัฒนาตอยอด

ผลิตภัณฑ และเปนประโยชนในเชิง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน

ที่เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 0.00 0.00 4.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

พาณิชย 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับ 

ชึ้น 0.00 0.00 4.00 0.00 

3. การสงเสริมใหมีการรวมกลุมสมาชิก

เพ่ือการตอรองทางการคา การเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑ รวมทั้งระบบ การทำ

การตลาดและการจัดจำหนายสินคาใน

ชองทางตาง ๆ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน

ที่เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 0.00 0.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ครั้ง 0.00 0.00 4.00 0.00 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน

ที่เขารวมโครงการ 

งาน 0.00 0.00 4.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ครั้ง 0.00 0.00 4.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

การไดรับขอมูลความตองการพฒันาผลิตภัณฑเกิดจาก

ความตองการของกลุมคนหรือกลุมอาชีพ  

เพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง นำไปสูความขัดแยงหรือ 

ความเหลื่อมล้ำ 

การทำ focus group โดยการมสีวนรวมของประชาชนใน

พื้นที่เปาหมาย โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมชุมชน เพื่อให

ไดขอมูลที่สอดคลองกับความตองการชุมชนที่แทจริง 

ความไมสมำ่เสมอของผูเขารวมอบรม  

อาจเนื่องมาจากความไมเขาใจในวัตถุประสงค 

ของโครงการ รวมถึงเปาหมายการดำเนินโครงการ 

สรางจิตสำนึกใหชุมชน รวมทั้งจดัใหมีกระบวนการ

ดำเนินงานที่เปนระบบ และเปนรูปธรรม โดยอาศัยหลัก

ความรวมมือระหวางชุมชนและคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ เพื่อใหประชาชนในพืน้ที่เล็งเห็นเปาหมายที่

ชัดเจนของกิจกรรม 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนในอาหาร    

     รหัสโครงการ 6408000016 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวตักรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันผลิตภัณฑทางดานอาหารท่ีจำหนายในทองตลาดพบวายังมีความไมปลอดภัยตอผูบริโภค 

ผูผลิตมีการใชสารเคมีตางๆ มากมายท้ังท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหใชในกระบวนการผลิตหรือมีกระบวนการ

ผลิตไมเหมาะสม ไมมีหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีพอ จึงทำใหตรวจพบสารเคมีตกคาง สารปนเปอนและสารเคมี

อันตรายหรือจุลินทรีย ผูบริโภคจึงมีความเสี่ยงในการบริโภคอาหารท่ีไมมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีตลาดนัดและรถเรเขามาจำหนายถึงหมูบาน ชุมชน ทำใหเกิดความเสี่ยงตอการ

บริโภคผลิตภัณฑท่ีไมมีคุณภาพและเปนอันตราย ดังนั้นองคกรทองถ่ินในชุมชนจึงควรมีหนวยตรวจสอบเฝา

ระวังโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะกับการใชภาคสนาม ตรวจงาย สะดวก ใหผลถูกตองนาเชื่อถือ แปลผลไดรวดเร็ว 

เชน ชุดทดสอบสามารถใชเปนเครื่องมือ ตรวจสอบคัดกรองความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑ ปจจุบัน

กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดคิดคน ชุดทดสอบอยางงายในการทดสอบเบื้องตนท่ีมีความสามารถในการตรวจ

คัดกรองคุณภาพอาหาร แตอยางไรก็ตามชุดทดสอบอาหารดังกลาวยังมีราคาคอนขางสูงและมีการจำหนายท่ี

ไมแพรหลายทำใหประชาชนสวนใหญไมสามารถตรวจสอบสารตกคางในอาหารไดดวยตนเอง นอกจากนี้ชุด

ทดสอบยังมีการใชสารเคมีในการทดสอบปริมาณหนึ่งหลังทดสอบแลวก็ทำใหเกิดของเสียลงสูสิ่งแวดลอมได 

จากปญหาดังกลาวจึงทำใหเกิดแนวคิดในการผลิตอุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสาร

ปนเปอนในอาหาร ซ่ึงประกอบดวย ชุดทดสอบสารกันบูด (โซเดียมเบนโซเอต, กรดซาลิไซลิก) ชุดทดสอบสาร

บอแรกซ ชุดทดสอบฟอรมาลีน ชุดสอบไนเตรทไนไตรท การตรวจวัดวิเคราะหบนกระดาษมีขอดีดังนี้คือ 

 1. อุปกรณตรวจวัดแบบกระดาษท่ีประยุกตใชมีราคาถูก เนื่องจากใชกระดาษเปนวัสดุหลักในการทำ

อุปกรณ  
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  2. อุปกรณตรวจวัดแบบกระดาษมีกระบวนการสรางอุปกรณท่ีงาย โดยใชระบบการตรวจวัดเชิงสี ไม

ยุงยากซับซอนและไดผลการตรวจวิเคราะหท่ีมีความถูกตองแมนยำ อีกท้ังยังใชปริมาณสารตัวอยางจำนวน

นอยในการวิเคราะห  

 3. จุดเดนของอุปกรณตรวจวัดบนกระดาษ คือ สามารถตรวจวัดปริมาณสารปนเปอนในอาหารในเชิง

ปริมาณท่ีมีความเขมขนต่ำๆ ได เม่ือเปรียบเทียบกับชุดตรวจวัดในปจจุบัน ซ่ึงสวนใหญสามารถตรวจวัดสาร

ปนเปอนไดในเชิงคุณภาพท่ีมีความเขมขนสูง บุคคลท่ัวไปสามารถนำไปใชไดดวยตนเองโดยไมตองมีความ

ชำนาญ อีกท้ังขนาดของอุปกรณนั้นมีขนาดเล็กสามารถพกพาไปใชตามสถานท่ีตาง ๆ  

 

4. วัตถุประสงค 

 1) สรางนวัตกรรมอุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในอาหารบนกระดาษ อาทิเชน บอแรกซ สาร

กันบูด (กรดซาลิไซลิก และโซเดียมเบนโซเอต) ฟอรมาลีน ไนเตรตไนไตรท 

 2) ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมีชุดอุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนเพ่ือความ

ปลอดภัยในการเลือกบริโภคอาหาร 

 3) เพ่ือลดปริมาณสารเคมีในการตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในอาหาร 

 4) เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีสวนรวมในการผลิตนวัตกรรม 

 5) เพ่ือผลิตในเชิงพานิชยได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) นักศึกษาสาขาเคมีชั้นปท่ี 3 และ 4 จำนวน 8 คน รวมผลิตนวัตกรรม 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 1) ทดลองผลิตอุปกรณตรวจววิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารบอแรกซ สารกันบูด (กรดซาลิ

ไซลิก และโซเดียมเบนโซเอต) ฟอรมาลีน ไนเตรตไนไตรท 

 2) เก็บตัวอยางอาหารแตละประเภทจากตลาดสดใน อ.พระนครศรีอยุธยา และตลาดนัดชุมชน เพ่ือ

ทดสอบสารปนเปอนดวยชุดอุปกรณตรวจววิเคราะหบนกระดาษ 

 3) ประเมินผลการวิเคราะหของชุดอุปกรณตรวจววิเคราะหบนกระดาษกับวิธีการวิเคราะหโดยวิธี

มาตราฐาน และชุดทดสอบท่ีมีจำหนายในทองตลาด 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. อุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนในอาหาร ชนิด 4 

เชิงคุณภาพ    

   1. อุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนในอาหารที่ใชงานไดจริง ชนิด 2 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           อุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในอาหารบนกระดาษ  

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมีชุดอุปกรณตรวจวิเคราะหสารปนเปอนเพ่ือความปลอดภัย

ในการเลือกบริโภคอาหาร 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาใหมีสวนรวมในการผลิตนวัตกรรม 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
09

01
42

 

1. สรางอุปกรณตรวจ

วิเคราะหบนกระดาษ

สำหรับตรวจวัดสาร

ปนเปอนในอาหาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร 

70,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 

บาท 

200,000.00 70,000.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 

รวม 200,000.00     

 

 

 

 

 

426



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. สรางอุปกรณตรวจวิเคราะหบน

กระดาษสำหรับตรวจวัดสารปนเปอนใน

อาหาร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณ

ตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับ

ตรวจวัดสารบอแรกซ 

ชึ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ

ตรวจวิเคราะหบนกระดาษสำหรับ

ตรวจวัดสารปนเปอนในอาหาร 

ชึ้น 1.00 1.00 1.00 1.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน   รหัสโครงการ 6408000020 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวชิาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปนชุมชนท่ีมีการรวมกลุมกันทำขนมไทยท่ีเขมแข็ง โดยในพ้ืนท่ีตำบลเกาะเรียน เปนแหลงท่ีสืบทอดการทำ

ขนมไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มตนตำนานขนมไทยจากหมูบานญี่ปุน ตำบลเกาะเรียน โดยทาวทองกีบ

มา (Maria Guyomar de Pinha) โดยหลังจากนั้นไดมีการบอกตอสูตรการทำขนมไทยในพ้ืนท่ีชุมชน และ

ขยายเปนวงกวางจวบจนปจจุบนันี้ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนมไทยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP 

 2. เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน 

 3. เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรูขนมไทยสำหรับการถายทอดการทำขนมไทย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 พ้ืนท่ี : ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 กลุมเปาหมาย : สมาชิกชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน  จำนวน  30  คน  
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6. วิธีการดำเนินงาน  

 1.ประชุมรวมกันของชุมชน และผูบริการวิชาการ เพ่ือนำเสนอโครงการและรับฟงความคิดเห็นของ

ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน  

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 2 ผลิตภัณฑ ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทย

บานเกาะเรียน 

 3. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 2 ผลิตภัณฑ และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชนขนมไทยบานเกาะ

เรียน 

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑและเพ่ิมชองทางการจำหนายผลิตภัณฑ การขายสินคา

ออนไลน การจัดการการเงินและการทำบัญชีบนระบบคลาวดแอพพลิเคชัน 

 5. ประชมุ วิเคราะหผล และประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

 6. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 660,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารวมโครงการ คน 30 

   2. ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ 3 

   3. ศูนยการเรียนรู ศูนย 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ไดองคความรู เก่ียวกับผลิตภัณฑชมุชน ของกลุมชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ผลิตภัณฑ 3 

   2. ไดสรางงาน สรางอาชีพ และเพ่ิมรายไดของสมาชิกในชุมชม คน 30 

   3. รอยละของโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงเวลา   

   1. สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามกำหนดระยะเวลา รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. สามารถดำเนินการเบิกจายไดตามกำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผลิตภัณฑใหม 3 ผลิตภัณฑ เว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขายผลิตภัณฑขนมไทย ศูนยการเรียนรูชุมชน

ขนมไทย 
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     ผลกระทบ (Impact)  

           เพ่ิมศักยภาพดานการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ การสื่อสารการตลาด ชองทางการจำหนายและ

การกระจายสินคา และการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           สมาชิกไดรับความรูเพ่ือตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ยกระดับสูศูนยการ

เรียนรูครบวงจรขนมไทยอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูของประชาชนท่ัวไป และหนวยงานภายนอกท่ีสนใจ

เกิดการเผยแพรองคความรู การบริหารจัดการผลิตภัณฑขนมไทย 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
12

01
42

 

1. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือ

ศึกษาบริบท และแนวทาง

การดำเนินโครงการ โดย

การจัดประชุมอยางมีสวน

รวมกับภาคีเครือขายที่

เกี่ยวของ เพ่ือรวมวางแผน

ระบบการทำงานในการ

พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 

บรรจุภัณฑ พัฒนารูปแบบ

การประชาสัมพันธ การ

บัญชีการตลาด รวมทั้งการ

วางแผนจัดต้ังศูนย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-

ธ.ค.63) 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ใชสอย 

   รายละเอียด : ใชสอย 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน: 

1.คาใชสอย   รวมเปนเงิน 5,100 

บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (1วันx30

คนx2ม้ือx35บาท)  เปนเงิน 2,100 

บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(1วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  เปนเงิน 

3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 

5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 

431



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
12

02
42

 

2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน

สถานประกอบการขนมไทย

ที่ไดมาตรฐาน เพ่ือให

สมาชิกในกลุมชุมชนขนม

ไทยไดรับความรู เพ่ิมศัยก

ภาพดานการยกระดับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ การ

สื่อสารการตลาด ชอง

ทางการจำหนายและการ

กระจายสินคา และการ

จัดการธุรกิจแบบครบวงจร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 

30 กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดเพชรบุร ี

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ใชสอย 

   รายละเอียด : งบดำเนินงาน: 

1.คาใชสอย   รวมเปนเงิน 53,900 

บาท 

-คาออกรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน 1 

ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท 

-คาน้ำมัน 5,000 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (2วันx30

คนx4ม้ือx35บาท)  เปนเงิน 8,400 

บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(2วันx30คนx2ม้ือx250บาท)  เปนเงิน 

30,000 บาท 

-คาอาหารเย็น  

(1วันx30คนx1ม้ือx300บาท)  เปนเงิน 

9,000 บาท 

 

2.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 2,400 

บาท 

-คาเบี้ยเลี้ยง  

(2 วันx5คน x240บาท) เปนเงิน 

2,400 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,300 บาท 

 

56,300.00 56,300.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
12

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม

ไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 

1 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน

ขนมไทยบานเกาะเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน  เปนเงิน 32,400 บาท 

-คาตอบแทนวิทยากร 

(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)   

 

2.คาใชสอย  เปนเงิน 15,300 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วันx30

คนx2ม้ือx35บาท)  6,300 บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(3วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  9,000 

บาท 

3.คาวัสดุ   21,500 บาท 

-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย 

-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย     

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  69,200 บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

432



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
12

04
42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม

ไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 

2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน

ขนมไทยบานเกาะเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน  เปนเงิน 32,400 บาท 

-คาตอบแทนวิทยากร 

(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)   

 

2.คาใชสอย  เปนเงิน 15,300 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วันx30

คนx2ม้ือx35บาท)  6,300 บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(3วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  9,000 

บาท 

3.คาวัสดุ   21,500 บาท 

-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย 

-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย     

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  69,200 บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
12

05
42

 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม

ไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 

3 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชน

ขนมไทยบานเกาะเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน  เปนเงิน 32,400 บาท 

-คาตอบแทนวิทยากร 

(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท)   

 

2.คาใชสอย  เปนเงิน 15,300 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (3วันx30

คนx2ม้ือx35บาท)  6,300 บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(3วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  9,000 

บาท 

3.คาวัสดุ   21,500 บาท 

-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย 

-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย     

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  69,200 บาท 

69,200.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 

433



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
12

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนม

ไทยดวยตนเอง 3 

ผลิตภัณฑ และข้ึนทะเบียน 

OTOP ของกลุมชุมชนขนม

ไทยบานเกาะเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน  เปนเงิน 43,200 บาท 

-คาตอบแทนวิทยากร 

(4ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 

 

2.คาใชสอย เปนเงิน 20,400 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (4วันx30

คนx2ม้ือx35บาท)  8,400 บาท 

-คาอาหารกลางวัน     

(4วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  12,000 

บาท 

3.คาวัสดุ  เปนเงิน 50,200 บาท 

-คาวัตถุดิบและสวนผสมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑถัวเฉลี่ย 

-คาวัสดุและอุปกรณงานครัวถัวเฉลี่ย 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 113,800 บาท 

113,800.00 0.00 113,800.00 0.00 0.00 

10
31

01
12

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ

สุญญากาศ (Vacuum 

packaging) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :    รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 32,400 

บาท 

-คาตอบแทนวิทยากร  32,400 บาท 

(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 

 

2.คาใชสอย  รวมเปนเงิน 15,300 

บาท 

-คาอาหารวางและ เครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) เปนเงิน 6,300 

บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(3วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  เปนเงิน 

9,000 บาท 

3.คาวัสดุ รวมเปนเงิน 50,500 บาท 

-คาบรรจุภัณฑถัวเฉลี่ย  35,500 บาท 

-วัสดุโฆษณา และเผยแพร

ประชาสัมพันธถัวเฉลี่ย 15,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98,200 บาท 

98,200.00 0.00 0.00 98,200.00 0.00 

434



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
12

08
42

 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำบัญชีบนระบบ

คลาวดแอปพลิเคชัน และ

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ

สงเสริมการขายผลิตภัณฑ

ขนมไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 32,400 

บาท 

-คาตอบแทนวิทยากร  32,400 บาท 

(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 

 

2.คาใชสอย  รวมเปนเงิน 45,300 

บาท 

-คาอาหารวางและ เครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) เปนเงิน 6,300 

บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(3วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  เปนเงิน 

9,000 บาท 

-คาจางจัดทำเว็บไซต  30,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,700 บาท 

77,700.00 0.00 0.00 77,700.00 0.00 

10
31

01
12

09
42

 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสื่อสารการตลาดทุกมิติ 

การสงเสริมการตลาด

รวมถึงรูปแบบการตลาด

ของผลิตภัณฑชุมชนใน

รูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด :    รายละเอียด :  

1.คาตอบแทน รวมเปนเงิน 32,400 

บาท 

-คาตอบแทนวิทยากร  32,400 บาท 

(3ครั้งx3คนx6ชม.x600บาท) 

 

2.คาใชสอย  รวมเปนเงิน 15,300 

บาท 

-คาอาหารวางและ เครื่องด่ืม (3วัน

x30คนx2ม้ือx35บาท) เปนเงิน 6,300 

บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(3วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  เปนเงิน 

9,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท 

47,700.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 

435



รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
12

10
42

 

10. กิจกรรมเปดศูนยการ

เรียนรูชุมชนขนมไทยบาน

เกาะเรียน เพ่ือยกระดับสู

ศูนยการเรียนรูครบวงจร

ขนมไทยอยางย่ังยืน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด :  รายละเอียด :  

1.คาใชสอย  รวมเปนเงิน 8,500 บาท 

-คาอาหารวางและ เครื่องด่ืม (1 วัน

x50คนx2ม้ือx35บาท) เปนเงิน 3,500 

บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(1วันx50คนx1ม้ือx100บาท)  เปนเงิน 

5,000 บาท 

2.คาวัสดุ  เปนเงิน 40,000 บาท 

-คาวัสดุและอุปกรณ สำหรับการ

โฆษณา ประชาสัมพันธศูนยการเรียนรู 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,500 บาท 

48,500.00 0.00 0.00 0.00 48,500.00 
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11. ประชุม สังเคราะห 

วิเคราะหผล ประเมินผล

การดำเนินงานรวมกับ

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   บานตนสะตือสามตน หมู 

4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอ

พระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13000 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด :  

1.คาใชสอย  เปนเงิน 5,100 บาท 

-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (1วันx30

คนx2ม้ือx35บาท)  2,100 บาท 

-คาอาหารกลางวัน  

(1วันx30คนx1ม้ือx100บาท)  3,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท 

5,100.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 

รวม 660,000     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ประชุมรวมกับชุมชนเพ่ือศึกษาบริบท 

และแนวทางการดำเนินโครงการ โดย

การจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมวางแผน

ระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ขนมไทย บรรจุภัณฑ พัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด 

รวมทั้งการวางแผนจัดต้ังศนูย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอการจัดกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานสถาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน คน 30.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ประกอบการขนมไทยที่ไดมาตรฐาน 

เพ่ือใหสมาชิกในกลุมชุมชนขนมไทย

ไดรับความรู เพ่ิมศัยกภาพดานการ

ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ การ

สื่อสารการตลาด ชองทางการจำหนาย

และการกระจายสินคา และการจัดการ

ธุรกิจแบบครบวงจร 

ผูเขารวม 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจในกิจกรรม และไดรับ

ความรู เพ่ิมศัยกภาพดานการ

ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

การสื่อสารการตลาด ชองทางการ

จำหนายและการกระจายสินคา 

และการจัดการธุรกิจแบบครบ

วงจร 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ

ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 1 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทยบาน

เกาะเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑ 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย

ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือให

เกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ

ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทยบาน

เกาะเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑใหม 

ชึ้น 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย

ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือให

เกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ

ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 3 

ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนขนมไทยบาน

เกาะเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑใหม 

ชึ้น 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตอพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย

ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใช

ฐานของชุมชนเปนหลัก เพ่ือให

เกิดการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ

ชุมชนไดอยางย่ังยืน 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุดทำขนมไทยดวยตนเอง 3 ผลิตภัณฑ 

และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน

ขนมไทยบานเกาะเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑ และข้ึนทะเบียน 

OTOP ของกลุมชุมชนขนมไทย

บานเกาะเรียน 

ชึ้น 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตออบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุดทำขนมไทย

ดวยตนเอง 3 ผลิตภัณฑ และข้ึน

ทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน

ขนมไทยบานเกาะเรียน เพ่ือการ

ยกระดับผลิตภัณฑขนมไทย และ

พัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสม

และทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต

ปกติวิถีใหม (New Normal) 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑสุญญากาศ (Vacuum packaging) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑที่สามารถเพ่ิม

ระยะเวลาการเก็บรักษาและเพ่ิม

โอกาสในการจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑขนมไทย 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจตออบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาบรรจุภัณฑสุญญากาศ 

(Vacuum packaging) 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ

บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ

การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑขนมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

เว็บไซต 

งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูเขาอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร

การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด

รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ

ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ

ออฟไลน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผลการดำเนินงาน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

10. กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชน

ขนมไทยบานเกาะเรียน เพ่ือยกระดับสู

ศูนยการเรียนรูครบวงจรขนมไทยอยาง

ย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูรวมงานกิจกรรมเปดศูนยการ

เรียนรูชุมชนขนมไทย 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผูรวมงาน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

11. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล 

ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมประชุม 

คน 0.00 0.00 0.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผลการดำเนินงาน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

โรคระบาดที่อาจจะสงผลตอการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมในรูปแบบ Social Distancing  

มีมาตรการในการปองกันการกระจายของโรค เชน การ

สวมหนากากอนามัย การวัดอุณหภูมิรางกาย การลางมือ

ดวยเจลแอลกอฮอล 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อ.รงรอง แรมสิเยอ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   รหสัโครงการ 6408000024 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ

นวัตกรรม และโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมหลักท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองดำเนินการเพ่ือใหสาขาวิชาทุกสาขา

ในคณะไดดำเนินการโครงการบริการวิชาการเพ่ือการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย จึงไดมอบหมาย

ใหทุกสาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการในศาสตรของสาขาโดยใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการ งานวิจัย เปาหมายเพ่ือจัดอบรมบริการวิชาการใหกับประชาชน ชุมชุน และสังคม ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตามพันธกิจของคณะ  

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับงานบริการวิชาการ  

 2) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับงานวิจัย  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป เกษตรกร  

 

6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
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8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมโครงการทุกหลักสูตรของคณะ หลักสูตร 16 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของการบริการวิชาการ วิจัย ที่บูรณาการเรียนการสอนนำไปใชประโยชนและตอยอดในการจัดการ

เรยีนการสอน 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. หลกัสูตรดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด หลักสูตร 16 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอ รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไมมี 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
10

01
42

 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการ

ทำกับดักแมลงวันทองดวย

ขวดพลาสติกสำหรับใชใน

สวนผลไมเพ่ือลดการใช

สารเคมีกำจัดศรัตรูพืช 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 10800 บาท 

คาวัสดุ 19200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
10

02
42

 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑกิมจิ

เห็ดคุณภาพสูงเพ่ือการ

สงเสริมธุรกิจชุมชน ตำบล

คลองจิก อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ตำบลคลองจิก อ.บางปะ

อิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7200 บาท 

คาใชสอย 7800 บาท 

คาวัสดุ  15000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

03
42

 

3. มหัศจรรยจุลินทรียใน

ทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ชุมชนบางพระครูพัฒนา 

องนครหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7200 บาท 

คาใชสอย  6800 บาท 

คาวัสดุ  16000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

04
42

 

4. รักวิทย สนุกคิดกับการ

ทดลองฟสิกสและดารา

ศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ จ.

อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 10800 บาท 

คาใชสอย  8800 บาท 

คาวัสดุ  10400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

05
42

 

5. ประเมินคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในจังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  12600 บาท 

คาใชสอย  10250 บาท 

คาวัสดุ  7150 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
10

06
42

 

6. การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ดวย Google 

Classroom เพ่ือกาวสูชีวิต

ปกติวิถีใหม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ต.ค.63-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  14400 บาท 

คาใชสอย  15300 บาท 

คาวัสดุ 300 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

07
42

 

7. โครงงานวิทยาศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาจาก

พ้ืนฐานจุลชีววิทยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  12000 บาท 

คาใชสอย 7350 บาท 

คาวัสดุ  10650 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

08
42

 

8. นวัตกรรมอาหารทองถ่ิน

เชิงสรางสรรค 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค.63-30 ก.ย.61 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  3600 บาท 

คาใชสอย  10250 บาท 

คาวัสดุ  7150 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

09
42

 

9. การอบรม IOT เพ่ือ

การเกษตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.64-31 มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  21600 บาท 

คาใชสอย 8400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

10
42

 

10. โครงการบูรณาการ

บริการวิชาการกับการเรียน

การสอน  เพ่ือปองกันการติด

เชื้อในเด็กปฐมวัยและพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.64-31 มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  7200 บาท 

คาใชสอย  15700 บาท 

คาวัสดุ  7100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
10

11
42

 

11. การอบรมโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการวิเคราะห

ทางสถิติวิศวกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.64-31 มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  14400 บาท 

คาใชสอย  15600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

12
42

 

12. อบรมเชิงปฎิบัติการ 

Macro & VBA สำหรับการ

ประยุกตใชในงาน

อุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.64-31.มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  14400 บาท 

คาใชสอย  15600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

13
42

 

13. โครงการบอรด

อิเล็กทรอนิกสเขียน

โปรแกรมเพ่ือการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.64-31 มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และ จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  14400 บาท 

คาใชสอย  14600 บาท 

คาวัสดุ  1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
10

14
42

 

14. โครงการเตรยีมความ

พรอมกอนสอบ O-net 

ระดับมัธยมศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค.64-31 มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  14400 บาท 

คาใชสอย  14600 บาท 

คาวัสดุ 1000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
10

15
42

 

15. การปฐมพยาบาล

เบื้องตน การชวยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน และการใชเครื่อง 

AED สำหรับ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ก.ค.64-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร  16500 บาท 

คาใชสอย  10000 บาท 

คาวัสดุ  3500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 

บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
31

07
10

16
42

 

16. หองเรียนปฏิบัติการเคมี

แบบยอสวน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ก.ค.64-30 ก.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ  

30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 

บาท 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวม 480,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. สงเสริมและสนับสนุนการทำกับดัก

แมลงวันทองดวยขวดพลาสติกสำหรับใช

ในสวนผลไมเพ่ือลดการใชสารเคมี

กำจัดศรัตรูพืช 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

หลักสูตรที่เขารวมโครงการทุก

หลักสูตรของคณะ 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

การบริการวิชาการ วิจัย ที่บูรณา

การเรียนการสอนนำไปใช

ประโยชนและตอยอดในการ

จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑกิมจิเห็ด

คุณภาพสูงเพ่ือการสงเสริมธุรกิจชุมชน 

ตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมอบรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจในการดำเนินโครงการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. มหัศจรรยจุลินทรียในทองถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. รักวิทย สนุกคิดกับการทดลองฟสิกส

และดาราศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขา

อบรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. การจัดการเรียนการสอนออนไลน 

ดวย Google Classroom เพ่ือกาวสู

ชีวิตปกติวิถีใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. โครงงานวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาจากพ้ืนฐานจุลชีววิทยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกจิกรรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. นวัตกรรมอาหารทองถ่ินเชิง

สรางสรรค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารับบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. การอบรม IOT เพ่ือการเกษตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูฝกอบรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. โครงการบูรณาการบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอน  เพ่ือปองกันการ

ติดเชื้อในเด็กปฐมวัยและพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุม

เปสหมายที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขาอบรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การวิเคราะหทางสถิติวิศวกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

12. อบรมเชิงปฎิบัติการ Macro & VBA 

สำหรับการประยุกตใชในงาน

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 40.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. โครงการบอรดอิเล็กทรอนิกสเขียน

โปรแกรมเพ่ือการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมอบรมไมนอยกวา 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่

บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการโครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ 

O-net ระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.

 จำนวนนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาเขารวม

โครงการ 

คน 0.00 120.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. การปฐมพยาบาลเบื้องตน การ

ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน และการใชเครื่อง 

AED สำหรับ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

รายวิชาในหลักสูตรที่มีบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการ งานวิจัยไมนอยกวา 2 

วิชา 

งาน 0.00 0.00 0.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอใจของโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

16. หองเรียนปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมโครงการ 

คน 0.00 0.00 0.00 60.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ

พึงพอในของผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ เด็กไทย อนาคตใหม ฉลาดรูและเขาใจการใชสื่อและระบบดิจิทัล    

     รหัสโครงการ 6408000029 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด

การศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ : พัฒนาทองถ่ิน (20 โรงเรียน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ท้ังในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital 

literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) การรูวิธีการ

เรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอนการรู กติกา 

มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตใหกับประชาชนในวัยเรียน เพ่ือใหมีระดับ

สมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ เขาถึง เขาใจ วิเคราะห ตีความ ประเมินคุณคา ความนาเชื่อถือของ

สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเลือกรับและใชประโยชน รวมท้ังสรางสรรคสื่อ ขาวสาร และสื่อสาร 

อยางเปนผูรูเทาทันตนเอง โดยคำถึงผลกระทบตอผูอ่ืนและสังคมโดยรวม รวมท้ังสามารถใชประโยชนจากสื่อ

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยคำนึงถึงคุณ โทษและผลกระทบท่ีจะ

เกิดตอผูอ่ืนและสังคม มีความสำคัญและมีความจำเปนเรงดวนตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองดังนั้นโครงการบริการวิชาการนี้จึงไดจัดทำข้ึนเพ่ือพัฒนานักศึกษาครูให

มีความเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 
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4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนานักศึกษาครูใหมีความเปนมืออาชีพในการพัฒนาประชาชนในวัยเรียนของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองใหมีความฉลาดรู มีความเขาใจ ในการใชสื่อและระบบดิจิทัลไดอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาครู 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การใชสื่อและระบบดิจิทัลอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

 2) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กไทยฉลาดรูและเขาใจการใชสื่อและระบบ

ดิจิทัล 

 3) คณาจารยผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. นักศึกษาคร ู คน 25 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาครูมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติใน

การตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัลของประชาชนในวัยเรียนไดอยางเหมาะสม 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือน 3 

เชิงคาใชจาย   

   1. คาดำเนินการตอผูเขารวมโครงการ บาทตอคน 4,000 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติในการ

ตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัล 
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   ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาครูมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติใน

การตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัล 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาครูสามารถการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนมีความฉลาดรู ทักษะ และเจตคติในการ

ตัดสินใจและตอบสนองตอการใชสื่อและระบบดิจิทัล 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
05

01
42

 

1. การพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูเรื่อง การใช

สื่อและระบบดิจิทัลอยาง

ปลอดภัยและเหมาะสม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 

63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลับราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. 

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิตรวจ

แผนการจัดการเรียนรู 5000 

บาท  

2. คาถายเอกสาร 3000 บาท                 

3. คาวัสดุสำนักงาน 2000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 

บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
05

02
42

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดการเรียนรู

เพ่ือใหเด็กไทย ฉลาดรู

และเขาใจการใชสื่อและ

ระบบดิจิทลั 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 

63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎพร

นครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : 1. คาอาหาร

และอาหารวาง 2500 บาท 

2. คาวัสดุอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร 82500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85000 

บาท 

85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
05

03
42

 

3. คณาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 

63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาถาย

เอกสารและทำเลมรายงานการ

วิจัย 5000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 100,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง 

การใชสื่อและระบบดิจิทัลอยางปลอดภัย

และเหมาะสม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

แผนการจัดการเรียนรู 

แผน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเด็กไทย ฉลาดรูและเขาใจ

การใชสื่อและระบบดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาครู 

คน 25.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู

มีความรู ความเขาใจ และ

สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ความฉลาดรู ทกัษะ และเจตคติ

ในการตัดสินใจและตอบสนองตอ

การใชสื่อและระบบดิจิทัลของ

ประชาชนในวัยเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. คณาจารยผูรับผิดชอบโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

นักศึกษาครู 

คน 25.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาครู

มีความรู ความเขาใจ และ

สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ความฉลาดรู ทกัษะ และเจตคติ

ในการตัดสินใจและตอบสนองตอ

การใชสื่อและระบบดิจิทัลของ

ประชาชนในวัยเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ดร.พิเชฐ ศรีสังขงาม 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน    

     รหัสโครงการ 6408000031 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เกษตรกรรม เปนท่ีมาของ ปจจัยสี ่ซ่ึงนับเปนสิ่งสำคัญข้ันพ้ืนฐานของมนุษย สำหรับสินคาเกษตรและ

สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถนับไดวามีความสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากเปนกลุมสินคาสงออกท่ี

สำคัญของประเทศไทย สรางรายไดเขาสูประเทศปละหลายลานบาท แตก็พบวากลุมสินคาเกษตรและสินคา

อุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีการสงออกขยายตัวแบบติดลบ นั่นคือ มีการสงออกลดลงจากปท่ีผาน ๆ มา ซ่ึง

อาจเกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก ปญหาความตองการสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร

จากประเทศคูคาลดลง อาจเกิดข้ึนเนื่องจากประเทศคูแขงทางการคา สามารถผลิตสินคาเหลานี้ในระดับตนทุน

ท่ีต่ำกวา คุณภาพทัดเทียมกับของประเทศไทย หรือการเกิดปญหาภัยธรรมชาติท้ังภายในและภายนอกประเทศ

ท่ีสงผลใหท้ังปริมาณการผลิตและความตองการผลผลิตนั้นลดลง เชน สถานการณภัยแลงท่ีรุนแรงและ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณปจจุบันท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ยอมสงผลตอปริมาณความตองการบริโภคท้ังในและตางประเทศของสินคาทุกประเภทนั้นลดลง แตก็มีปจจัย

บวกท่ีสงผลใหภาคเกษตรขยายตัวไดในอนาคต คือ ความตองการสินคาเกษตรมีโอกาสเพ่ิมมากข้ึน หลังจาก

สถานการณการระบาดของโรคไวรัส ท่ีคาดวาเม่ือสถานการณคลี่คลายจะทำใหมีความตองการสินคาอาหาร

เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ ขาว สินคาประเภทอาหารสำเร็จรูป โดยเฉพาะอาหารพรอมรับประทาน (Ready to 

Eat) เนื่องจากสะดวกในการบริโภคและสามารถเก็บรักษาไดนาน นอกจากนี้ ในสวนของพืชชนิดอ่ืนเชน                        

มันสำปะหลัง พบวามีความตองการมันเสนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือนำไปเปนวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล 75% และใชผสม

ทำเจลลางมือเพ่ือฆาเชื้อโรค ท้ังนี้รวมถึงถุงมือทางการแพทย ถุงมือยาง อาหารสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ

สมุนไพร เปนตน นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาทางดานการเกษตรตามแนวทางศาสตร
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พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ได

ถายทอดองคความรู ดูแลเกษตรกรตั้งแตปจจัยการผลิต ข้ันตอนการดูแล การเก็บเก่ียว การแปรรูป การ

จำหนาย เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหสามารถยังคงประกอบอาชีพการเกษตรอยูไดอยางม่ันคงและเลี้ยงดูตนเอง

ได รวมถึงเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือถายทอดนวัตกรรมหรือองคความรู จำนวน 7 โครงการ 

 2) มีจำนวนเกษตรกรท่ีไดเขารวมโครงการและนำนวัตกรรมหรือองคความรูไปใชการประกอบอาชีพ 

จำนวน ไมนอยกวา 15 ราย 

 3) มีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 20 คน 

 4) มีการจัดเก็บรวบรวมองคความรูในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิกส จำนวน 7 เรื่อง 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) เกษตรกร จำนวน 7 กลุม กลุมละ 5 ราย  จำนวนรวม 35 ราย 

 2) นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร   จำนวน 20 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) เตรียมพ้ืนท่ีดำเนินโครงการ และเตรียมวัสดุอุปกรณ และแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ปรับปรุงสาระรายวิชาและการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ใหบูรณาการกับการบริการวิชาการ 

 3) เตรียมทีมนักศึกษาวิทยากรและผูชวยวิทยากร โดยเตรียมออกแบบองคความรูท่ีจะนำไปถายทอด 

 4) จัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 ครั้ง เปนกลุมเกษตรกรครั้งละ 10 ราย 

 5) ติดตามผลการดำเนินงาน  

 6) รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 420,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกกลุมเกษตรผูเขารวมโครงการ ราย 35 

   2. จำนวนองคความรูที่ทำการรวบรวม เรื่อง 7 

   3. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ราย 20 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนเกษตรกรที่ไดเขารวมโครงการและนำนวัตกรรมหรือองคความรูไปใชการประกอบอาชพี ราย 15 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมไดสำเร็จผลตามระยะเวลาที่กำหนด งาน 1 

เชิงคาใชจาย   

   1. ดำเนินกิจกรรมการซื้อจางเบิกจายตรงวัตถุประสงคของงาน งาน 1 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) มีเกษตรกรท่ีไดรับความรูและเขารวมโครงการจำนวน 35 ราย 

 2) มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและนำนวัตกรรมหรือองคความรูไปใชในการประกอบอาชีพ ไมนอย

กวา 15 ราย 

 3) มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 20 ราย 

 4) มีนวัตกรรมหรือองคความรูทางดานการเกษตรจำนวน 7 เรื่อง 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1) เครือขายเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายมีความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตรท่ียั่งยืนและ

สามารถพ่ึงพาตนเองได 

 2) นักศึกษามีความสามารถในการใชองคความรูจากการศึกษามาใชใหเกิดประสิทธิภาพจริงในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) เกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายไดรับความรูทางวิชาการท่ีสามารถนำไปประยุกตใชในการประกอบ

อาชีพไดมากข้ึน 

 2) มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

 3) นักศึกษามีความรูความสามารถท่ีจะนำความรูทางวิชาการไปลงมือปฏิบัติใชไดจริงในพ้ืนท่ี 

 4) มีนวัตกรรมหรือองคความรูทางดานการเกษตรท่ีสามารถนำไปใชไดจริงในการประกอบอาชีพ 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
11

01
42

 

1. 1. ลงพ้ืนที่กลุม

วิสาหกิจชุมชนสามบัณฑิต

พัฒนาและกลุมเกษตรกร

ผูเลี้ยงจ้ิงหรีด อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.63–ธ.ค.63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6 

ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600 

บาท) 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 

100 บาท จำนวน 10 คน 

1,000 บาท 

- คาอาหารวาง ม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 ม้ือ 

700 บาท 

- คาเดินทาง 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุทางการเกษตร และ

คาจางเหมา 51,700 บาท 

- คาวัสดุสำนักงาน 1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
11

02
42

 

2. 2. ลงพ้ืนที่กลุม

เกษตรกรผูปลูกขาว อ.

ลาดบัวหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ต.ค.63–ธ.ค.63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.ลาดบัวหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6 

ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600 

บาท) 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 

100 บาท จำนวน 10 คน 

1,000 บาท 

- คาอาหารวาง ม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 ม้ือ 

700 บาท 

- คาเดินทาง 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุทางการเกษตร และ

คาจางเหมา 51,700 บาท 

- คาวัสดุสำนักงาน 1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
11

03
42

 

3. 3. ลงพ้ืนที่กลุม

เกษตรกรผูปลูกผักกางมุง 

ต.จำปาหลอ จ.อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.64–มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ต.จำปาหลอ จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6 

ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600 

บาท) 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 

100 บาท จำนวน 10 คน 

1,000 บาท 

- คาอาหารวาง ม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 ม้ือ 

700 บาท 

- คาเดินทาง 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุทางการเกษตร และ

คาจางเหมา 51,700 บาท 

- คาวัสดุสำนักงาน 1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
11

04
42

 

4. 4. ลงพ้ืนที่กลุม

เกษตรกรผูปลูกละมุดและ

ผลิตปลา ต.ทาตอ อ.

มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.64–มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ต.ทาตอ อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6 

ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600 

บาท) 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 

100 บาท จำนวน 10 คน 

1,000 บาท 

- คาอาหารวาง ม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 ม้ือ 

700 บาท 

- คาเดินทาง 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุทางการเกษตร และ

คาจางเหมา 51,700 บาท 

- คาวัสดุสำนักงาน 1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
11

05
42

 

5. 5. ลงพ้ืนที่กลุม

เกษตรกรผูปลูกผัก ต.

ปลายนา อ.ศรีประจัน จ.

สุพรรณบุร ี

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ม.ค.64–มี.ค.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ต.ปลายนา อ.ศรี

ประจัน จ.สุพรรณบุรี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6 

ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600 

บาท) 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 

100 บาท จำนวน 10 คน 

1,000 บาท 

- คาอาหารวาง ม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 ม้ือ 

700 บาท 

- คาเดินทาง 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุทางการเกษตร และ

คาจางเหมา 51,700 บาท 

- คาวัสดุสำนักงาน 1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
11

06
42

 

6. 6. ลงพ้ืนที่กลุม

เกษตรกรผูปลูกผัก ต.โคก

พุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.

อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง 

จ.อางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6 

ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600 

บาท) 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 

100 บาท จำนวน 10 คน 

1,000 บาท 

- คาอาหารวาง ม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 ม้ือ 

700 บาท 

- คาเดินทาง 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุทางการเกษตร และ

คาจางเหมา 51,700 บาท 

- คาวัสดุสำนักงาน 1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
11

07
42

 

7. 7. ลงพ้ืนที่กลุม

เกษตรกรผูเลี้ยงจ้ิงหรีด อ.

บางบาล จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   อ.บางบาล จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

- คาวิทยากร จำนวน 1 คน (6 

ชั่วโมง / วัน ชั่วโมงละ 600 

บาท) 3,600 บาท 

คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 

100 บาท จำนวน 10 คน 

1,000 บาท 

- คาอาหารวาง ม้ือละ 35 บาท 

จำนวน 10 คน จำนวน 2 ม้ือ 

700 บาท 

- คาเดินทาง 2,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุทางการเกษตร และ

คาจางเหมา 51,700 บาท 

- คาวัสดุสำนักงาน 1,000 

บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

รวม 420,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. 1. ลงพ้ืนที่กลุมวิสาหกิจชุมชนสาม

บัณฑิตพัฒนาและกลุมเกษตรกรผูเลี้ยง

จ้ิงหรีด อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. 2. ลงพ้ืนที่กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว อ.

ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 คน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

3. 3. ลงพ้ืนที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผักกาง

มุง ต.จำปาหลอ จ.อางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 คน 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

4. 4. ลงพ้ืนที่กลุมเกษตรกรผูปลูกละมุด

และผลิตปลา ต.ทาตอ อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 คน 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

5. 5. ลงพ้ืนที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผัก ต.

ปลายนา อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 งาน 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

6. 6. ลงพ้ืนที่กลุมเกษตรกรผูปลูกผัก ต.

โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 คน 0.00 0.00 5.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

7. 7. ลงพ้ืนที่กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงจ้ิงหรีด 

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 5 คน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1 งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ สิรวิรรณ สมิทธิอาภรณ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตร    

     รหัสโครงการ 6408000033 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด

การศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ : พัฒนาทองถ่ิน (20 โรงเรียน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เม่ือพิจารณาสภาวการณดานการศึกษาของไทยในชวงปท่ีผานมาพบวานักเรียนมีความสามารถในการ

รูวิทยาศาสตรอยูในระดับต่ำ ท้ังนี้ไดมีผลการวิเคราะหปจจัยหลักท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของผูเรียน ซ่ึงไดแก ปจจัยคุณภาพของครูผูสอน เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการ

เรียนรูไมสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะห ขาดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และขาดครูท่ีมี

ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน (สกศ., 2555) การแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาด

เล็ก และเพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลรวมไปถึงตองการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็กใหสูงข้ึน การดำเนินการในการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม ของโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ยังขาดการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนขาดผูบริหาร ครูไมครบชั้นและขาด ทักษะการ

จัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนขาดความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะหองเรียนและ สื่อ

เทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นอกจากนผูเรียนในโรงเรียนนขนาดเล็กยังมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและขาดคุณลักษณะของการเปนผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 การขาดแคลนครู

วิทยาศาสตรในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีหางไกลเมือง และตอบโจทยของ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ใหไดรับการศึกษาท่ีเทาเทียมกับนักเรียนท่ีอยูในเมือง แตยังขาดประสิทธิภาพใน

การดำเนินการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) จากผลการเรียนวิทยาศาสตรของ
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นักเรียนท่ีคอนขางต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน ทำใหกลุมวิชาฟสิกส และและศูนยศึกษาดาราศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สนใจท่ีจะจัดโครงการสงเสริมและ

พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตรในโรงเรียน โดยการบูรณาการการขับเคลื่อนองคความรู 

วิชาการ และความเชี่ยวชาญตาง ๆ จากสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาความรวมมือขององคกรตาง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติใหมีคุณภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

 4.1 สงเสริมการสรางความเขมแข็งของโรงเรียนในทองถ่ินโดยมีสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนพ่ีเลี้ยง  

 4.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ   

 

5. กลุมเปาหมาย 

 5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง จำนวน 30 คน 

 5.2 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน 

 5.3 นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาดังนี้ รายวิชา 9001418 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชีวิต 

รายวิชา 4011302  ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน  รายวิชา 4011204  ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม  

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1.1 ประชุมในสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือวางแผนการดำเนินการ 

 1.2 ขออนุญาตดำเนินโครงการ  

 1.3 ประชาสัมพันธโครงการ 

 1.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ 

 1.5 ดำเนินการโครงการ 

 1.6 สรุปผลการจดัโครงการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 287,000.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และจังหวัดใกลเคียง คน 30 

   2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ โรง 10 

   3. จำนวนสื่อวีดิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (เรื่องละ 2 ตอน) 

เรื่อง 2 

   4. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน อยางนอย 1 

รายวิชา ตอ 1 กิจกรรม 

รายวิชา 3 

   5. รอยละของจำนวนนักเรียนที่เขารวมโครงการตอจำนวนนักศึกษาในรายวิชที่เก่ียวของ ไมนอยกวา รอยละ 10 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 20 

   2. นักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-Net) ในวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวาเดิม (เม่ือเทียบกับปที่ผานมา) 

รอยละ 10 

   3. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน รอยละ 20 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายการผลิต การดำเนินการ บริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลากำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 20 

 2. นักเรียนในโรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-Net) ในวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวาเดิม (เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา) 

 3. โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใช

ประโยชน  รอยละ 20 

     ผลกระทบ (Impact)  

           1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละโครงเรียนสอนและใชหนังสือไมเหมือนกัน 

 2. บางโรงเรียนมีนักเรียนนอย มีนักเรียนท่ีเปนเด็กพิเศษ อาจทำใหการดำเนินโครงการเปนไปไมตาม

เปาหมาย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน มีสื่อสนับสนุนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูไปใชประโยชนสูงข้ึน   

 3. นักเรียนในโรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-Net) ในวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวาเดิม 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
06

01
42

 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรูทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสและดาราศาสตรใน

โรงเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

อางทอง และจังหวัด

ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 

4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 

600 บาท)  เปนเงิน 14400 

บาท 

2 คน (คนละ 9 ชั่วโมง ๆ ละ 

600 บาท)  เปนเงิน 10800 

บาท 

คาใชสอย 

  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 

30 คน ๆ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

เปนเงิน 4200 บาท 

  - คาอาหารกลางวัน 30 คน 

ๆ  ละ 2  ม้ือละ 150 บาท 

เปนเงิน 9000 บาท  

  - คาจางจัดทำเอกสาร

ประกอบการอบรม  30 เลม ๆ 

120 บาท เปนเงิน 3600 บาท 

คาวัสดุ 

วัสดุในการดำเนินโครงการ 

เปนเงิน 23000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65000 

บาท 

65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
06

02
42

 

2. พัฒนาสื่อการสอน

ฟสิกสและดาราศาสตรใน

โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 

64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

อางทอง และจังหวัด

ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 

5 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 

600 บาท)  เปนเงิน 18000 

บาท 

คาใชสอย 

  - คาจางจัดทำเอกสาร

ประกอบการอบรม  10 

โรงเรียน ๆ 5,000 บาท เปน

เงิน 50000 บาท 

คาวัสดุ 

วัสดุในการดำเนินโครงการ 10 

โรงเรียน ๆ 8,000 บาท เปน

เงิน 80000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 148000 

บาท 

148,000.00 0.00 148,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
06

03
42

 

3. ข้ึนภูดูดาวกับ ARU 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 

63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

อางทอง และจังหวัด

ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 

2 คน (คนละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 

600 บาท)  เปนเงิน 6000 

บาท 

คาใชสอย 

 - คารถบัส 2 คัน ๆ ละ 3 วนั 

ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 

50000 บาท 

 - คาจางจัดทำเอกสาร

ประกอบการอบรม  10 

โรงเรียน  ๆ ละ 800 บาท เปน

เงิน 8000 บาท 

คาวัสดุ 

วัสดุในการดำเนินโครงการ 10 

โรงเรียน เปนเงิน 10000 บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 74000 

บาท 

74,000.00 74,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 287,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตรใน

โรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 20.00 0.00 0.00 0.00 

2. พัฒนาสื่อการสอนฟสิกสและดารา

ศาสตรในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิ

ทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ของกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตาม

หลกัสูตรของคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (เรื่องละ 2 

ตอน) 

ชึ้น 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผาน

มา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ข้ึนภูดูดาวกับ ARU ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย/

เจาหนาที่/ประชาชนทั่วไป/

คน 80.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

นักศึกษา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพ่ือให 

อาจารย/เจาหนาที่/ประชาชน

ทั่วไป/นักศึกษาไดรับความรู

พ้ืนฐานทางดานดาราศาสตร และ

สามารถรถนำองคความรูที่ไดไป

ขยายผล ประกอบการเรียน

ทางดานดาราศาสตรได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

ทางโรงเรียนอาจไมสะดวกในวนั และเวลาในการจดักิจกรรม มีการติดตอประสานงาน กับคุณครู และทางโรงเรียน 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารย ดร จินดาวรรณ จันทมาส 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาทองถ่ินสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน    

     รหัสโครงการ 6408000035 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบรูณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  จาก    

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลในชุมชนและทองถ่ิน  พบวา ปญหาวิกฤตโควิด และภัยแลงสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจฐานรากในระดับ ชุมชนและยังเปนปญหาเชื่อมตอท้ังระบบหวงโซสงผลตอการดำเนินชีวิคและการ

ประกอบอาชีพท้ังทางดานสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  ขาดการสงเสริมอาชีพและรายได คนตกงานจาก

โรคระบาดและภัยแลงมีการเดินทางกลับ จากสังคมเมืองมาอยูตางจังหวัดจำนวนมากเชนเดียวกับ ชุมชนทาง

ประวัติศาสตรลุมน้ำนอยในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทองมีความสำคัญ  ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา  ในการศึกษา

เรียนรูเพ่ือสงตอวิถีชีวิตและภูมิปญญาตามรอยเทาพอดวยศาสตรพระราชา  สูการพัฒนาอยางยั่งยืน เปน

แนวคิดตามแนวพระราชดำริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ศาสตร

พระราชา คือศาสตรการจัดการและการอนุรักษดิน น้ำ ปา ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดคน และวิจัย แลวพระราชทานใหกับปวงชนชาวไทย เพ่ือ

ใชในการจัดการลุมน้ำ ต้ังแตตนน้ำ กลางน้ำ สูปลายน้ำ เม่ือนำองคความรูนี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม จะนำไปสูการพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาอยางยั่งยืน  นวัตกรรมชุมชน

หมายถึงกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอยอดออกแบบระบบนวัตกรรมชุดควบคุมอัตโนมัติดวยการใช

พลังงานจากแสงอาทิตยมาเชื่อมตอระบบการผลิตท้ังภาคการเกษตรตนน้ำและกลางน้ำในระบบการจัดการ

วิศวกรรมหวงโชอุปทาน มีการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตใหเกิดมูลคาเพ่ิมมีการสรางและประเมินผลการ

พัฒนานวัตกรรมชุมชนตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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 ดังนั้นการสรางนวัตกรรมใหเกิดสิ่งใหมท่ีใชระบบการควบคุมอัตโนมัติดวยการจัดการเทคโนโลยีท่ีใช

ผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตยตอยอดในการผลิตสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม(PAR)นวัตกรรม

ชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนจะชวยในการแกปญหาชุมชนและทองถ่ินตามพันธกิจ

และเปาประสงคการบริการวิชาการ  

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PAR)นวัตกรรมชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 2) เพ่ือออกแบบระบบนวัตกรรมชุดควบคุมอัตโนมัติดวยการใชพลังงานจากแสงอาทิตยมาเชื่อมตอ

ระบบการผลติ 

 3) เพ่ือสรางและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 พ้ืนท่ีลุมแมน้ำนอยจังหวัดอางทอง จำนวน  5 ชุมชน  ประกอบดวย ชุมชนองครักษ   ชุมชนบางระกำ   

ชุมชนบานยางทอง  ชุมชนบานสราง  ชุมชนบานโพธิ์ราษฎร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) ศึกษาบรบิทของพ้ืนท่ีในชุมชนและสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม   

 2) จัดกระบวนการเรียนรูและสาธิตนวัตกรรมชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 3) ออกแบบระบบนวัตกรรมชุดควบคุมอัตโนมัติดวยการใชพลังงานจากแสงอาทิตยมาเชื่อมตอระบบการผลิต 

 4) สรางและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชน 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. พ้ืนที่สูความย่ังยืน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ชุมชนไดใชนวัตกรรมในการตอยอดการประกอบอาชีพโดยสรางกระบวนการการเรียนรูแบบมีสวน

รวมนวัตกรรมตนแบบตามศาสตรของพระราชา 

     ผลกระทบ (Impact) 

           ประชาชนในชุมชนสามารถนำเอาหลักความรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาและสงเสริมวิถีการ

ดำรงชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไดนวัตกรรมชุมชนตนแบบสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและชวยแกปญหาดานอาชีพและรายไดแกชุมชน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
12

01
42

 

1. ศึกษาพ้ืนที่เปาหมาย(PAR) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

สถานที่ดำเนนิการ 

   พ้ืนที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด

อางทอง     จำนวน  5 ชุมชน

ประกอบดวย 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

20000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 

บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
12

02
42

 

2. การรียนรูนวัตกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 2 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด

อางทอง     จำนวน 5 ชุมชน

ประกอบดวย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทน 20000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 

บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
12

03
42

 

3. ออกแบบนวัตกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด

อางทอง     จำนวน 5 ชุมชน

ประกอบดวย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทน 20000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 

บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

10
31

07
12

04
42

 

4. สรางและประเมินผล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

สถานที่ดำเนินการ 

   พ้ืนที่ลุมแมน้ำนอยจังหวัด

อางทอง     จำนวน 5 ชุมชน

ประกอบดวย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : 

คาตอบแทน 40000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 

บาท 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

รวม 100,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ศึกษาพ้ืนที่เปาหมาย(PAR) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลงพ้ืนที่เพ่ือ

สำรวจความตองการของ

ประชาชน 

งาน 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทราบปญหา

จากผลการดำเนินชีวิตจากการ

ประกอบอาชพีของคนในชุมชน 

รอยละ 20.00 0.00 0.00 0.00 

2. การรียนรูนวัตกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ลง

พ้ืนที่ 

งาน 0.00 5.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรียนรู

นวัตกรรมชุมชน 

รอยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

3. ออกแบบนวัตกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดแบบ

นวัตกรรมที่เหมาะสม 

งาน 0.00 0.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถประ

ยุกตตใชแบบนวัตกรรมที่

เหมาะสม 

รอยละ 0.00 0.00 75.00 0.00 

4. สรางและประเมินผล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไดนวัตกรรม

ที่เหมาะสมกับชุมชน 

งาน 0.00 0.00 0.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถใช

นวัตกรรมได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ดร.ปทิตตา นาควงษ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  รหัสโครงการ 6408000038 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัด

การศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน หองปฏิบัติการ 

และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความ

พรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใหเปนศูนยบริการการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีไดมาตรฐาน 

ดังนั้นจึงตองปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ วัสดุ และดูแลครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน 

และอยูในสภาพพรอมใหบริการ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย 

หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน 

และอยูในสภาพพรอมใหบริการ 

 2) เพ่ือสนบัสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรและขีด

ความสามารถของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3) เพ่ือสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 4) เพ่ือใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมี

คุณภาพนำไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 5) เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนท่ีรูจักในระดับ

ภูมิภาค 

 6) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรแกเยาวชน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1) อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 96 คน 

 2) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 100 คน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ อบรมใหบริการวิชาการ คณาจารยทำงานวิจัย คณาจารย

เขารวมการอบรม สัมมนา นำเสนอผลงานวิชาการ และจัดงานเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ และการประกวด/

แขงขัน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ กิจกรรม 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีมีความพรอมและเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและงานวิจัย การจัดงานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติประจำป 2564 ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 
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 ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจในการบริการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป มีความรู

และสนใจดานวิทยาศาสตรมากข้ึน 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาและคณาจารยมีวัสดุและครุภัณฑในการจัดการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป มี

ความรูและสนใจดานวิทยาศาสตรมากข้ึน 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
07

01
42

 

1. ดำเนินการซอมแซมและ

บำรุงรักษาครุภัณฑและจางเหมา

บริการ 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

239,260 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 239,260 

บาท 

239,260.00 16,050.00 73,520.00 61,050.00 88,640.00 

10
31

05
07

02
42

 

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุ

ดาราศาสตร และวัสดุการศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

229,390 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 229,390 

บาท 

229,390.00 20,000.00 69,390.00 100,000.00 40,000.00 

10
31

05
07

03
42

 

3. สงเสริมบุคลากรในการเขียน

บทความวิจัยและบทความ

วิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวัสดุ 

40,000 บาท คาใชสอย 

60,000 บาท 

 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บาท 

100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 

478



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
07

04
42

 

4. สนับสนุนการเขารวมอบรม 

สัมมนา หรือนำเสนอผลงานวิจัย

ภายในประเทศ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ศูนยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

150,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 

บาท 

150,000.00 0.00 10,000.00 70,000.00 70,000.00 

10
31

05
07

05
42

 

5. การจัดงานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ สวน

ภูมิภาค ประจำป 2564 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   สิงหาคม 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรและกรรมการตัดสิน 

13600 บาท 

คาใชสอยและคาวัสดุ 

267,750บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 281,350 

บาท 

281,350.00 0.00 0.00 0.00 281,350.00 

รวม 1,000,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ดำเนินการซอมแซมและบำรุงรักษา

ครุภัณฑและจางเหมาบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 8 ครั้ง 1.00 4.00 2.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่

ดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร 

และวัสดุการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการซื้อวัสดุ 

ครั้ง 1.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุ

วิทยาศาสตรเพียงพอสำหรับการ

ใชในการเรียนการสอน 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

3. สงเสริมบุคลากรในการเขียนบทความ

วิจัยและบทความวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

บทความวิจัยและบทความ

วิชาการที่ไดรัการตีพิมพ 

ชึ้น 0.00 0.00 5.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน

บทความที่ไดรับการตีพิมพใน

ระดับ TCI เปนอยางนอย 

ชึ้น 0.00 0.00 2.00 2.00 

4. สนับสนุนการเขารวมอบรม สัมมนา 

หรือนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง

ในการเขารวมสัมมนา อบรมหรือ

นำเสนอผลงานวิจัย

10 0.00 1.00 5.00 5.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ภายในประเทศ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการ

เบิกจายงบประมาณเปนไปตาม

ไตรมาส 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติ สวนภูมิภาค ประจำป 2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 8.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.กฤษณะกันอ่ำ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โรงเรียนรักวิทย    รหัสโครงการ 6408000039 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลกั :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนับสนุน และการบริการการจัดการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ : พัฒนาทองถ่ิน (20 โรงเรียน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง

จะเห็นไดจากความสำเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวท้ังหลาย ท่ีลวนสรางความเจริญกาวหนาข้ึนบนรากฐาน

ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังสิ้น และสำหรับโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงประชาคมโลกกำลังเผชิญ

กับความทาทายรอบดาน ท้ังภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีสงผลกระทบอยางชัดเจน

ท้ังเชิงบวกและลบ ทำใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากข้ึน เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสำคัญท่ี

จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ท้ังชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงท้ังหลาย และชวยเพ่ิม

ความสามารถในการสรางสำเร็จจากโอกาสใหมๆ ท่ีจะเขามา ดังเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุงใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม บน

ฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสำคัญ

สำหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมี

ผลิตภาพต่ำ ไปสูการใชความรูและความชำนาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรหลักคือยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินจึงมุง

สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรท่ีถูกตองตั้งแตเริ่มตนของโรงเรียนในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมทาง

การศึกษาของสถานศึกษาในทองถ่ิน ซ่ึงโครงการรักวิทยจะเปนโครงการหลักท่ีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใชในการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในสถานศึกษาของทองถ่ิน 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผูสอนวิทยาศาสตร  

 2) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง

วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

 3) เพ่ือพัฒนาอาจารยระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 คร ูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

6. วิธีการดำเนินงาน การดำเนินโครงการในรูปแบบการจัดคาย การฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ

พัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตรและวิศวกรรม 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 662,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. 1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และจังหวัด

ใกลเคียง 

คน 100 

   2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ โรงเรียน 40 

เชิงคุณภาพ    

   1. 1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 20 

เชิงเวลา   

   1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
08

01
42

 

1. การเตรียมความพรอม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

60,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 

บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

10
31

05
08

02
42

 

2. พัฒนาศักยภาพครู 

นักเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษาตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดอางทอง 

พระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

67,200 บาท คาใชสอย 

53,900 บาท คาวัสดุ 53,900 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,000 

บาท 

175,000.00 0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 

10
31

05
08

03
42

 

3. การพัฒนาศักยภาพ

ผูสอนวิทยาศาสตรในการ

ใชสื่อและพัฒนาสื่อการ

สอนวิทยาศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลามคม 2563 - 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

67200 บาท คาใชสอย 53900 

บาท คาวัสดุ 53900 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,000 

บาท 

175,000.00 0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
08

04
42

 

4. การเปนพ่ีเลี้ยงและที่

ปรึกษาทางวิชาการวิชา

คณิตศาสตร วิชา

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

67200 บาท คาใชสอย 92400 

บาท คาวัสดุ 92400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 252,000 

บาท 

252,000.00 0.00 126,000.00 0.00 126,000.00 

รวม 662,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การเตรียมความพรอม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเตรียม

ความพรอมโครงการ 

ครั้ง 0.00 3.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเตรียม

ความพรอมโครงการแลวเสร็จ 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

2. พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางสะ

เต็มศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ

จังหวัดใกลเคียง 

คน 0.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับ

การพัฒนา 

รอยละ 0.00 20.00 20.00 0.00 

3. การพัฒนาศักยภาพผูสอน

วิทยาศาสตรในการใชสื่อและพัฒนาสื่อ

การสอนวิทยาศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ

จังหวัดใกลเคียง 

คน 0.00 20.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับ

การพัฒนา 

รอยละ 0.00 20.00 20.00 0.00 

4. การเปนพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาทาง

วิชาการวิชาคณิตศาสตร วิชา

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อางทอง และ

จังหวัดใกลเคียง 

คน 0.00 30.00 0.00 30.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ไดรับ

การพัฒนา 

รอยละ 0.00 20.00 0.00 20.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

     รหัสโครงการ 6408000042 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

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

development) และการพัฒนาสังคมบนฐานวิทยาศาสตร (Science based community) ความสามารถใน

การแขงขันไดของชุมชนทองถ่ินยุคใหมจะตองมีตองพ่ึงพาความสามารถในการรับรูและเลือกเทคโนโลยีใหมๆ  

ไปใชในการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม และสามารถวางแผนการใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินใหเกิดประโยชน

สูงสุดตามบริบทของแตละชุมชน ซ่ึงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางดังกลาวนี้ ชุมชนจะตองมีศักยภาพในการ

เรียนรู (learning community) เปนพ้ืนฐานและสามารถเชื่อมเขาถึงแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีได

อยางตอเนื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะแหลงเรียนรูวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีในทองถ่ิน มี

ความมุงม่ันอยางตอเนื่องในการพัฒนาไปสูการเปนศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินอยางยืน อยางเนื่องจากระยะท่ีผานการทายทอดเท 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือยกระดับยกระดับผลิตภัณฑผลิตพืชสวนเศรษฐกิจจากชุมชุนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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5. กลุมเปาหมาย 

 กลุมเกษตรกรผูปลูกพืชสวนเศรษฐกิจ จำนวน 1 กลุม 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) สำรวจสภาพปญหาและโอกาสในการยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑพืชสวน

เศรษฐกิจ 

 2) คัดเลือกกลุมผลิตภัณฑ กลุมเกษตรกรผูผลิต และเทคโนโลยีสนับสนุน 

 3) นำรองการพัฒนาบนฐานของการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. พืชสวนเศรษฐกิจไดรับการยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม กลุมผลิตภัณฑ 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. คุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑระดับชาติ มาตรฐาน 2 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไมมี 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
13

01
42

 

1. การสำรวจศักยภาพ

เกษตรกร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/63-31/12/63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และใกลเคยีง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาจางสำรวจ

ความพรอมของชุมชนวิเคราะห

สถิติ  เปนเงิน -30,000 บาท 

- คาเชารถตู 2 ครั้งๆ ละ   2 คันๆ

ละ  2,250 บาท เปนเงิน 9,000 

บาท 

- คาวัสดุ เปนเงิน 8,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท 

47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
13

02
42

 

2. การสรางตนแบบผลิตภัณฑ 

แบบจำลองหวงโซอุปทาน

และโลจิสติกสของระบบการ

ผลิตที่เปนไปได 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   101/01/2564-31/03/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

- คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน  

20,000  บาท 

- คาจางทำแบบจำลองหวงโซ

อุปทานและโลจิสติกสของระบบ

การผลิตและสื่อการตลาด

ผลิตภัณฑ เปนเงิน 30,000 บาท 

คาวัสดุ 

- คาวัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 

10
31

01
13

03
42

 

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ 

(Product realization) และ

การวางกลยุทธสูตลาด 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2564-30/06/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ 

ละ 2,250 บาท เปนเงิน 9,000 

บาท 

-คาวิเคราะหและทดสอบ

ผลิตภัณฑเปนเงิน 71,000 บาท 

-  คาวัสดุ เปนเงิน 150,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 230000 บาท 

230,000.00 0.00 120,000.00 110,000.00 0.00 

10
31

01
13

04
42

 

4. การติดตามผลเพ่ือปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2564-30/09/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอยและ

วัสดุ 

- คาเชารถตู 2 ครั้งๆละ   1 คันๆ

ละ  2,250 บาท เปนเงิน 4,500 

บาท 

- คาวิเคราะหมาตรฐานผลิตภัณฑ 

เปนเงิน 48,500 บาท 

-คาจางจัดทำรายงานสรุปโครงการ  

เปนเงิน 5,000 บาท 

- คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 63000 บาท 

63,000.00 0.00 0.00 48,500.00 14,500.00 

รวม 400,000     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การสำรวจศักยภาพเกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน

ที่ไดรับการสำรวจความพรอม 

ครั้ง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

2. การสรางตนแบบผลิตภัณฑ 

แบบจำลองหวงโซอุปทานและโลจิสติกส

ของระบบการผลิตที่เปนไปได 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : พืชสวน

เศรษฐกิจไดรับการยกระดับ

คุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม 

ชึ้น 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

รายการ 0.00 2.00 0.00 0.00 

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product 

realization) และการวางกลยุทธสูตลาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืชสวน

เศรษฐกิจไดรับการยกระดับ

คุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม 

ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

รายการ 0.00 1.00 1.00 0.00 

4. การติดตามผลเพ่ือปรบัปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืชสวน

เศรษฐกิจไดรับการยกระดับ

คุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพและ

สรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับ

มาตรฐานภัณฑระดับชาติ 

รายการ 0.00 0.00 1.00 1.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตรขายภายใตแผนดำเนินงานมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง    

     รหัสโครงการ 6408000043 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลกั :  64105 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม สนบัสนุน และการบรกิารการจัดการศึกษา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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 ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 312 จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ : พัฒนาทองถ่ิน (20 โรงเรียน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมฐานวิทยาศาสตร ซ่ึงการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพ และการ

พัฒนาประเทศตองพ่ึงพาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรในทุกระดับ

อายุจึงถือรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตอยางประสบความสำเร็จในสังความสมัยใหม ซ่ึงการพัฒนาทักษะ

ดังกลาวตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบกับ ซ่ึงครูวิทยาศาสตรถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งใน

ฐานะท่ีเปนท้ังตัวกลางในการถายถอดความรู เปนพ่ีเลี้ยง และเปนแบบอยางแกนักเรียนในการศึกษา

วิทยาศาสตร ท้ังนี้ เนื่องดวยการวิวัฒนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็วและเกิดข้ึน

รอบดาน ครูวิทยาศาสตรจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับบทบาทและขีดความสามารถใหทันแตการเปลี่ยนแปลง 

จากการเปนผูสอนซ่ึงเนนการถายทอดความรูจากบทเรียนมาตรฐาน สูการเปนครูท่ีสามารถสรางสรรค

นวัตกรรมดานจากเรียนรู ไดอยางตอเนื่อง สามารถบูรณนาการความรูและเทคโนโลยีใหมๆ สูบทเรียน เพ่ือให

เกิดบทเรียนท่ีสอดคลองกับพ้ืนฐานทางประชากรศาสตรของนักเรียน เพ่ือใหเกิดผลสำฤทธิ์สูงสุดในการจัด

การศึกษาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะศูนยกลางการศึกษาวิทยาศาสตรในทองถ่ิน 

จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาโรงเรียนเครือวิทยาศาสตรขายภายใตแผนดำเนินงานมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงข้ึน โดยอาศัยรูปแบบ community of practice 

ตามแนวทางการจัดการความรูระหวางองคกร (cross institutions knowledge management) ข้ึน โดยมี

เนื้อหาโครงการดังนี้ 
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4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเครือขายวิทยาศาสตรโดยอาศัยรูปแบบ community of practice ตาม

แนวทางการจัดการเรียนรูระหวางองคกร 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 1 โรงเรียน 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) ออกแบบกระบวนการจัดการเรียน-การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแบบ innovative learning  

 2) ทดสอบกระบวนการจัดการเรียน-การสอนฯ รวมกับคณะครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการ 

 3) จัดทำสื่อการเรียน-การสอนฯ มาตรฐานเพ่ือถายทดสูการใชประโยชน    

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. โรงเรียนภายไดกิจกรรมมหาวิทยาลยัพ่ีเลี้ยง โรงเรียน 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. โรงเรียนรักวิทยผสานกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งไดรับการถายทอด รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไมมี 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

05
09

01
42

 

1. ออกแบบกระบวนการ

จัดการเรียน-การสอน

รายวิชาวิทยาศาสตรแบบ 

innovative learning 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2563-

31/01/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

ใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

-คาจางทำแบบจำลองและสื่อ

ตนแบบ  

5,000 

- คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 

บาท 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

05
09

02
42

 

2. ทดสอบกระบวนการ

จัดการเรียน-การสอนฯ 

รวมกับคณะครู

วิทยาศาสตรของโรงเรียน

ที่เขารวมโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/2564-

31/03/2564 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

ใกลเคียง 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 

72 ชั่วโมง  43,200 บาท 

คาใชสอย 

- คาเชารถตู 3 ครั้งๆละ 1 

คันๆ ละ  2,250 บาท เปนเงิน 

6,750 บาท 

- คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54950 

บาท 

54,950.00 0.00 54,950.00 0.00 0.00 

10
31

05
09

03
42

 

3. จัดทำสื่อการเรียน-การ

สอนฯ มาตรฐานเพ่ือถาย

ทดสูการใชประโยชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/2564-

30/06/2546 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

ใกลเคียง 

ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

-คาจางทำสื่อมาตรฐาน เปน

เงิน 20,000 บาท 

- คาวัสดุ เปนเงิน 5,050 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25050 

บาท 

25,050.00 0.00 0.00 25,050.00 0.00 

รวม 100,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ออกแบบกระบวนการจัดการเรยีน-

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแบบ 

innovative learning 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนภาย

ไดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนรัก

วิทยผสานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนซึ่งไดรับการ

ถายทอด 

รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 

2. ทดสอบกระบวนการจัดการเรียน-การ

สอนฯ รวมกับคณะครูวิทยาศาสตรของ

โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนภาย

ไดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนรัก

วิทยผสานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนซึ่งไดรับการ

ถายทอด 

รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 

3. จัดทำสื่อการเรียน-การสอนฯ 

มาตรฐานเพ่ือถายทดสูการใชประโยชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนภาย

ไดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพ่ีเลีย้ง 

รายการ 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนรัก

วิทยผสานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนซึ่งไดรับการ

ถายทอด 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผศ.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล 
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