เล่มที่ 1 งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

65

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา (งบประมาณแผ่นดิน) จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน
ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 4 ผลผลิตและ 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รวมทั้งสิ้น 400,865,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริห ารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2564

ก

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

173

6507000003 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

191

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6508000011 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

242

6508000012 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าและหลังคาโปร่งแสง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

249

6508000013 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

253

6508000016 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

257

6508000020 โครงการวิทยาศาสตร์วิชาการ

262

6508000021 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267

6508000023 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

272

6508000026 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

279

6508000030 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

289

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6508000001 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

294

6508000002 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนขนมไทยบ้านเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยัง่ ยืน

303

ง

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
6508000003 โครงการพัฒนาผูน้ าด้านสิง่ แวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

312

6508000004 โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

319

6508000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

325

6508000006 นวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

331

6508000007 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และวิทยาการคานวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

337

6508000008 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาหรับการเกษตรแบบยัง่ ยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture เป็นพื้นฐาน

342

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

347

6508000010 นวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก

352

6508000014 การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพื่อการกระจายรายได้อย่างยัง่ ยืน

359

6508000017 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยววิถีอโยธยาภายใต้แนวคิด
Souvenir of Ayodhya

367

6508000019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน กลุม่ วิสาหกิจชุมชนตาบลกบเจาเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

372

6508000024 พลังวิทย์ร่วมสืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

382

6508000033 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

388

6508000034 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเกษตรยัง่ ยืน

397

6508000035 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

403

6508000036 โรงเรียนรักวิทย์

408

จ

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

415

6508000039 โครงการส่งเสริมนวัตกิ รรมเคมีย่อส่วนในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

420

สานักงานอธิการบดี
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6510000001 โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

425

กองกลาง
รายการบุคลากรภาครัฐ
6511000026 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

430

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6511000023 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

438

6511000025 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

445

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6511000029 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสีเขียวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

450

กองนโยบายและแผน
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6512000001 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

458

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
6512000005 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฉ

463

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสโครงการ 6508000011
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ
เพื่อการจัดการเรียนรู
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)

242

ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมบุคลากรทางดานงานวิจัย ซึ่งในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรที่มี
คุณภาพ และสงเสริมงานดานการวิจัย ทั้งอาจารยและนักศึกษาจะตองไดรับการฝกฝนและเพิ่มทักษะในการใช
เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว คณะจึงมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให
บุคลากรและนักศึกษาไดมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพิ่มทักษะการเรียนรูจากการใชเครื่องมือที่ทันสมัย
2) เพื่อใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อใหมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
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9. งบประมาณโครงการ 6,884,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. รายการครุภัณฑที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑ
เชิงเวลา
1. รอยละความสำเร็จของการจัดซื้อครุภัณฑตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตองตามระเบียบ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ

10

รอยละ

100

รอยละ

80

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีครุภัณฑสำนักงานและครุภัณฑการศึกษาที่ไดจัดซื้อตามระเบียบเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
อาจารยและนักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้นจากการใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ผลลัพธ (Outcome)
มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยใชในการฝกทักษะ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010131

1. เรือนเพาะชำ
สำเร็จรูป
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเกษตรศาสตร

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เรือนเพาะชำสำเร็จรูป 5
หลัง ๆ ละ 20,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 104000 บาท

จำนวนเงิน
104,000.00

รายการครุภัณฑ
1. เรือนเพาะชำสำเร็จรูป ราคา 20800
จำนวน 5 หลัง รวมเปนเงิน 104,000.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 104,000.00 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
104,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010231

2. เครื่องวัดคาความ
เปนกรด-ดาง
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/64 - 30/9/65
สถานที่ดำเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร

102203010331

3. เครื่องวัดคาสี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร

102203010431

4. ชุดฝกปฏิบัติการผลิต
ชิ้นงาน และควบคุม
เครื่องจักรในงาน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

102203010531

5. เครื่องชั่งดิจิตอล คา
ความละเอียด 0.01
กรัม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาฟสิกส

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน
17,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
17,700.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

785,000.00

785,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องวัดความเปนกรดดาง 1 เครื่อง เปนเงิน 17700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17700 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง ราคา
17700 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
17,700.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,700.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครือ่ งวัดคาสี จำนวน 1
เครื่อง เปนเงิน 650,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 650000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องวัดคาสี ราคา 650000 จำนวน 1
เครื่อง รวมเปนเงิน 650,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 650,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดฝกปฏิบัติการผลิต
ชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักรในงาน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ราคา
785,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 785000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดฝกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน และ
ควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ ราคา 785000 จำนวน 1 ชุด รวม
เปนเงิน 785,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 785,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องชั่งดิจิตอล คาความ
ละเอียด 0.01 กรัม จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องชั่งดิจิตอล คาความละเอียด 0.01
กรัม ราคา 20000 จำนวน 5 เครื่อง รวม
เปนเงิน 100,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 100,000.00 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010631

6. กลองสองทางไกล
สองตา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
ทองฟาจำลอง

102203010731

7. ตูทดสอบความงอก
เมล็ดชนิดประตูเดียว
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเกษตรศาสตร

102203010831

8. เครื่องอะตอมมิค
แอบซอรพชั่นสเปคโตร
โฟโตมิเตอรแบบเปลว
ไฟ (Flame Atomic
Absorption
Spectrophotometer)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเคมี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน
37,500.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
37,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ
รายละเอียด : กลองสองทางไกลสองตา
จำนวน 5 เครื่อง ๆละ 7,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37500 บาท
รายการครุภัณฑ
1. กลองสองทางไกลสองตา ราคา 7500
จำนวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 37,500.00
บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 37,500.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : ตูทดสอบความงอกเมล็ด
ชนิดประตูเดียว จำนวน 1 ตู เปนเงิน
1,200,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1200000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ตูทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว
ราคา 1200000 จำนวน 1 ตู รวมเปนเงิน
1,200,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,200,000.00
บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องอะตอมมิคแอบ
ซอรพชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอรแบบเปลวไฟ
(Flame Atomic Absorption
Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 1,500,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1500000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องอะตอมมิคแอบซอรพชั่นสเปคโตร
โฟโตมิเตอรแบบเปลวไฟ (Flame Atomic
Absorption Spectrophotometer) ราคา
1500000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
1,500,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,500,000.00
บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102203010931

9. ชุดโปรแกรมระบบ
จำลองการเรียนรูกาย
วิภาคมนุษยพรอมจอ
สัมผัส
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

102203011031

10. เครื่องวิเคราะห
ไขมันในอาหาร (ระบบ
อัตโนมัติ)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ชุดโปรแกรมระบบจำลอง
การเรียนรูกายวิภาคมนุษยพรอมจอสัมผัส
จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 1,190,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1190000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรูกาย
วิภาคมนุษยพรอมจอสัมผัส ราคา
1190000 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
1,190,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,190,000.00
บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครื่องวิเคราะหไขมันใน
อาหาร (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 1,300,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1300000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

1,190,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
1,190,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ
1. เครื่องวิเคราะหไขมันในอาหาร (ระบบ
อัตโนมัต)ิ ราคา 1300000 จำนวน 1
เครื่อง รวมเปนเงิน 1,300,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 1,300,000.00
บาท

รวม 6,884,200.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เรือนเพาะชำสำเร็จรูป

2. เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง

3. เครื่องวัดคาสี

4. ชุดฝกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน
และควบคุมเครื่องจักรในงาน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑที่
ดำเนินการเบิกจาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของครุภัณฑ
ที่ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

1

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0
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กิจกรรมยอย

5. เครื่องชั่งดิจิตอล คาความ
ละเอียด 0.01 กรัม

6. กลองสองทางไกลสองตา

7. ตูทดสอบความงอกเมล็ดชนิด
ประตูเดียว

8. เครื่องอะตอมมิคแอบ
ซอรพชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร
แบบเปลวไฟ (Flame Atomic
Absorption
Spectrophotometer)

9. ชุดโปรแกรมระบบจำลองการ
เรียนรูกายวิภาคมนุษยพรอมจอ
สัมผัส

10. เครื่องวิเคราะหไขมันใน
อาหาร (ระบบอัตโนมัติ)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการครุภัณฑที่
ดำเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความสำเร็จ
ของการจัดซื้อครุภัณฑ

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

รอยละ

100

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงทอระบายน้ำและหลังคาโปรงแสง อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
รหัสโครงการ 6508000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอาคารที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย
และเปนที่ ตั้งของสำนักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอาคารศูน ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
กอสรางมาเปนเวลากวา 20 ป โดยสภาพปจจุบันหลังคาและทอน้ำทิ้งมีการชำรุดอยางมากจำเปนตองซอมแซม
และบำรุงรักษาการโดยเร็ว
4. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงทอระบายน้ำและหลังคาโปรงแสงที่ชำรุดใหใชงานไดดี
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนักศึกษาทุกคน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดจางเหมา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 454,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนงานที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานปรับปรุงฯ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

1

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ดำเนินการปรับปรุงและซอมแซมทอระบายน้ำทิ้งจากดาดฟาและหลังคาโปรงแสงแลวเสร็จ
ผลกระทบ (Impact)
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติงานไดปกติ
ผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติงานไดปกติ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102203020132

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. งานจางเหมาปรับปรุงทอ
ระบายน้ำฝนและหลังคาโปรง
แสง อาคารศูนยวิทยาศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

สิ่งกอสราง
รายละเอียด : งานจางเหมา
ปรับปรุงทอระบายน้ำฝนและ
หลังคาโปรงแสง อาคารศูนย
วิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 1 งาน เปนเงิน
454,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 454,000
บาท

454,000.00

รวม 454,000.00

251

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
454,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. งานจางเหมาปรับปรุงทอระบายน้ำฝน
และหลังคาโปรงแสง อาคารศูนย
วิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่
ดำเนินการแลวเสร็จ

งาน

1

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

รอยละ

100

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000013
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 302 จำนวนนักศึกษาที่เขาใหม : ดานสังคมศาสตร (1,355 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูที่
มีงานทำและที่ มีความประสงคจะเพิ่มพูน ความรูใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาประเทศ แผนการ
พัฒ นาอุดมศึกษา การปฏิรูป การศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาด
แคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ที่ สอดคลองกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ด านวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอน รวมทั้งสนั บ สนุ น งานด านวิช าการแก
คณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาที่เปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอน
ทฤษฎีแลว จำเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทำงานได
นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพื่อเปนการฝกทักษะในการทำงานกอนการจบการศึกษา
และออกไปปฏิบัติงานจริง จึงจำเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสำหรับใชในการจัดการศึกษา
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) เพื่อใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง และประชุมสัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 399,206.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

100

รอยละ

85

รอยละ

90

รอยละ

90

เชิงปริมาณ
1. ความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละที่ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำป
ผลกระทบ (Impact)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำปที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกทาน
ผลลัพธ (Outcome)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติราชการประจำปที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกทาน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204010142

1. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาจางเหมา
บริการ, คาซอมแซมและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 150000
บาท
คาวัสดุสำนักงาน, วัสดุการ
เรียนการสอน, วัสดุไฟฟา,
วัสดุเกษตร และวัสดุอื่น
149206 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299206
บาท

จำนวนเงิน
299,206.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
60,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
99,206.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
80,000.00

รหัส
12
หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204010242

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจำป
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายใน
การจัดสัมมนาถายทอดแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป เปนเงิน
100000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 399,206.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายการที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

2. สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจำป

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

3

1

3

3

รอยละ

80

80

80

80

รอยละ

0

0

80

0

รอยละ

0

0

85

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รหัสโครงการ 6508000016
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ดาเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทาใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จาเปนสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความ
สาคัญ แตไมเพียงพอสาหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปน
การเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคน
สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
หรื อ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด า นบำเพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิต อาสา กิ จ กรรมด านเสริ ม สรางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง,จัดอบรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 284,365.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง

16
4

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

เชิงปริมาณ
1. จำนวนครังที่ดำเนินการจัดซื้อ,จัดจาง
2. จำนวนครั้งที่ดำเนินการอบรมพัฒนานักศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของจำนวนการเบิกจายที่สามารถดำเนินการไดถูกตอง

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในหัวขอที่ไดรับการอบรมโดยวัดผลจาก PER-TEST และ POST-TEST
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานทักษะศตวรรษที่ 21
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102201010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ
และจางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564 - 30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาซอมแซม
ครุภัณฑและจางเหมาบริการ
70940 บาท
คาวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน183025 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 253965
บาท

จำนวนเงิน
253,965.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
140,416.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
16,756.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
75,593.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
21,200.00

102201010242

รหัส
12
หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการเรีนรูใน
ศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

102201010342

สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอร
สาขาคหกรรมศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

102201010442

สถานที่ดำเนินการ
สาขาคหกรรมศาสตร
4. การพัฒนานักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14400 บาท
คาวัสดุ 1600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000
บาท

16,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
16,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุข
สรางสุขใหนอง

102201010542

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สาขาสาธารณสุขศาสตร

รวม 284,365.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ และ
จางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

10

1

4

0

รอยละ

80

80

80

80
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กิจกรรมยอย
2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการเรีนรูในศตวรรษที่
21

3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอรสาขาค
หกรรมศาสตร

4. การพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร

5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุขสรางสุข
ใหนอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจมาก
ขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

ครั้ง

1

0

0

0

รอยละ

90

0

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

100

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ วิทยาศาสตรวิชาการ รหัสโครงการ 6508000020
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การทำวิจัย และการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนดการเรียนการสอน
ในยุ คป จจุบั นใช ห ลักการของการจัด กระบวนการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปน สำคัญ ดังนั้ น พั น ธกิจดังกล าวจึ ง
เกี่ยวของกับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาสูสาธารณชน การบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการ
สอน เริ่มตั้งแตการกำหนดปจจัยนำเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบดวย การทีมีอาจารยที่มีปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือของทุก
ฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางองคความรูที่เปนประโยชน การแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นรวมกันระหวางนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะนำไปสู
การพัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอโครงการวิทยาศาสตรวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ระบบและกลไกที่เกี่ ยวเนื่ องกั บ งานวิ ชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ใหเป น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพอันประกอบดวยกิจกรรมซึ่งตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฎิบัติตามแผนกลยุทธ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และได
แลกเปลี่ยนองคความรูใหมและประสบการณวิจัยที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
2) เพื่อจัดทำวารสารสำหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI
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3) เพื่อสงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการใหกับคณาจารยและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา และอาจารยภายในและภายนอก
6. วิธีการดำเนินงาน
บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ/นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายปและโปสเตอร/ปรับปรุงหลักสูตร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 358,265.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลงานวิจัยที่เขารวมการนำเสนอ
2. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนผลงานวิจัยที่เขารวมการนำเสนอไดรับการพิจารณาและประเมินคุณภาพ
2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
3. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลงาน
ฉบับ
หลักสูตร

40
2
4

ผลงาน
บทความ
หลักสูตร

40
12
4

รอยละ

85

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาที่เขารวมนำเสนอไดรับประสบการณ การแลกเปลี่ยนองคความรูในดานการวิจัยจาก
นักศึกษาตางสถาบัน และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน
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ผลกระทบ (Impact)
สนับสนุนการจัดการระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ผลลัพธ (Outcome)
1) นักศึกษาและอาจารยไดรับขอเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานงานวิจัย
2) ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
3) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102202010442

102202010342

102202010242

102202010142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
กรรมการตัดสินผลงานวิจัย
จำนวน 70 คนๆละ400 บาท
วิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน 3
ชม.ๆละ 600 บาท
คาใชสอย 60100 บาท
คาวัสดุ 60100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาจางทำเลม
วารสาร จำนวน 2 ครั้งๆละ
30,000 บาท

2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. ปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร (พ.ศ.2566)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช
สอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร หลักสูตรละ 2 คนๆละ
6 ชม.ๆละ 600 บาท
คาใชสอยและวัสดุ 99,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด :
คาตอบแทนวิทยากร 10800
บาท
คาใชสอย 2465 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13265 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

150,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
150,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

60,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

135,000.00

0.00

81,000.00

54,000.00

0.00

13,265.00

0.00

0.00

0.00

13,265.00

รวม 358,265.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่
เขารวมไดรับการพิจารณา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับ
วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยเปนไป
ตามมาตรฐานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และ
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร

2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
(พ.ศ.2566)

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

200

0

รายการ

0

0

40

0

ชึ้น

0

0

1

1

ชึ้น

0

0

1

1

รายการ

0

3

2

0

รายการ

0

3

2

0

รายการ

0

0

0

1

รายการ

0

0

0

1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000021
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพั น ธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน การเผยแพรการดำเนิน งานของคณะให
บุคคลหนวยงานองคกรทั้งภายในและภายนอกไดทราบความเคลื่อนไหวของคณะทั้งดานงานจัดการเรียนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน
สำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในขณะที่
สั งคมป จ จุ บั น วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เข ามามี บ ทบาทในสั งคมมากขึ้ น แต นั ก เรี ย นกลั บ เลื อ กเรี ย น
วิทยาศาสตรนอยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธเพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่รูจักและไดรับการ
ยอมรับจึงเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดในสถานการณปจจุบัน จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจที่ตั้งไว
4. วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนที่รูจักแกโรงเรียน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
5. กลุมเปาหมาย
ครู ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียง
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธคณะแกบุคคลภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 215,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

500

รอยละ

5

รอยละ

100

รอยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สถานศึกษาที่ไดรับการประชาสัมพันธ
ผลกระทบ (Impact)
มีจำนวนนักศึกษามาสมัครศึกษาตอมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
มีจำนวนนักศึกษาเขาใหมเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204020142

1. กิจกรรมประชาสัมพันธคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
50000 บาท
คาวัสดุ 50000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
100,000.00 บาท

จำนวนเงิน
100,000.00

269

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102204020342

102204020242

2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. การประชาสัมพันธหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใกลเคียง

102204020442

4. ประชาสัมพันธหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ/
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
วุฒิเทียบเทา

102204020542

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต
ระยะเวลาดำเนินการ
01/072565-30/09/2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
70,000 บาท
คาวัสดุ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- โปรเตอร ปริมาณ 20 แผน
แผนละ 50 บาท =1,000
บาท
- แผนพับแบบ Offset
ปริมาณ 100 แผน แผนละ
10 บาท
= 1,000 บาท
- แผนพับแบบขาว-ดำ
ปริมาณ 1,000 แผน แผนละ
3 บาท
= 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
1) โปรเตอร ปริมาณ 20 แผน
แผนละ 50 บาท =1,000
บาท 2)แผนพับแบบ Offset
ปริมาณ 100 แผน แผนละ
10 บาท = 1,000 บาท
3)แผนพับแบบขาว-ดำ
ปริมาณ 1,000 แผน แผนละ
3 บาท = 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
คาจางออกแบบและจัดทำ
แผนพับประชาสัมพันธ
หลักสูตร 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียง

รวม 215,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมประชาสัมพันธคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร

3. การประชาสัมพันธหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ

4. ประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง)

5. ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู
ไดรับขาวสารการประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผูมาสมัคร
เขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู
และนักเรียนที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาใหมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานศึกษาที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานศึกษาที่ไดรับการ
ประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มา
สมัครเรียนเพิ่มขึ้น

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

100

0

0

0

รอยละ

5

0

0

0

คน

500

0

0

0

รอยละ

5

0

0

0

ครั้ง

5

0

0

0

รอยละ

10

0

0

0

รายการ

15

0

0

0

รอยละ

10

0

0

0

รายการ

0

0

0

3

รอยละ

0

0

0

10

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม รหัสโครงการ 6508000023
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 306 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (161 คน)

272

ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เป นบั ณ ฑิต ที่มีคุณสมบั ติพรอม นอกเหนื อจากการจัดการเรียนการสอนที่ จัดขึ้น ตามหลักสูตรกิ จกรรมการ
พั ฒ นานั กศึ กษาแบ งออกได เป น สองส วนคื อ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษ ยเกา และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
หรื อ การส งเสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมด า นบำเพ็ ญ ประโยชน ห รื อ จิ ต อาสา กิ จ กรรมด านเสริ ม สรางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 46,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาใหมไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

9

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนำไปใชประโยชนได
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทำกิจกรรม
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาสามารถนำความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นไดในอนาคต
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102201020142

1. เตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
คาตอบแทน
วิทยากร
คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1800
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท

จำนวนเงิน
1,800.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,800.00

102201020242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. ครงการปรับความรูพื้นฐาน
ทางดานคหกรรมศาสตร

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3600 บาท

102201020542

102201020442

102201020342

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3. โครงการปรับพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

- คาตอบแทนวิทยากร 1คน*3
ชม.*600บาท 1800 บาท

สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
5. โครงการปฐมนิเทศน
นักศึกษาเขาใหมสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

- คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6
ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3600
บาท

สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เตรียมความพรอมนองป 1
เขาสูโลกอาชีวอนามัย

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
6. ปรับพื้นและสงเสริมทักษะ
พื้นฐานวิชาการดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
102201020642

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
• คาวัสดุ
- วัสดุประกอบการอบรม
5600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท
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102201020742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
7. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหมวิศวกรรมการ
จัดการ เพื่อเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูทาง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

102201020942

102201020842

สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ
8. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม เพื่อเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูทางวิชาชีพ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
9. เตรียมความพรอมทาง
วิศวกรรมไฟฟากอนเขาศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
3,600.00

ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

4,200.00

0.00

0.00

0.00

4,200.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 7 ชั่วโมงๆละ 4,200 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4200 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

รวม

46,200.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

2. ครงการปรับความรูพื้นฐานทางดานค
หกรรมศาสตร

3. โครงการปรับพื้นฐานดานเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่รวมจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
การตกออกไมเกิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร ชั้นปที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอโครงการของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

0

30

รอยละ

0

0

0

20

คน

0

0

0

30

รอยละ

0

0

0

85

คน

0

0

0

10
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กิจกรรมยอย
สารสนเทศ

4. เตรียมความพรอมนองป 1 เขาสูโลก
อาชีวอนามัย

5. โครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาเขาใหม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

6. ปรับพื้นและสงเสริมทักษะพื้นฐาน
วิชาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

7. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหมวิศวกรรมการจัดการ เพื่อเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูทาง

8. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหม เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูทาง
วิชาชีพ

9. เตรียมความพรอมทางวิศวกรรมไฟฟา
กอนเขาศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
กลุมเปาหมายเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น
ป 1 มีความพรอมกอนเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาเขาใหมที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้น
ป 1 มีความพรอมกอนเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร
ชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และผูที่สนใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจไมนอย
กวารอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และผูที่สนใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจไมนอย
กวารอยละ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรมมีความรูความ
เขาใจไมนอยกวา

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

0

0

80

คน

0

0

0

30

รอยละ

0

0

0

80

รอยละ

80

0

0

0

รอยละ

80

0

0

0

คน

0

20

20

0

รอยละ

0

80

80

0

คน

0

0

0

10

รอยละ

0

0

0

80

คน

0

0

0

20

รอยละ

0

0

0

80

รอยละ

90

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รหัสโครงการ 6508000026
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเปนการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดำเนิน
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อใหมีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปด
อาเซีย นมี แนวโน มที่ นั กศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทำใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทำของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยใน
อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน
ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
ใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได
รวมถึงสามารถทำงานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักที่สำคัญ
ของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ
ดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมทั้งความรูตางๆ
ยอมเปลี่ย นแปลงไป คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการใหมีกิจ กรรมตาง ๆ เพื่ อเปน การ
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เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสูงขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับความรู เพิ่มพูนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ
2) เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะ อบรม ศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใหกับนักศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 156,237.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
เชิงเวลา
1. รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กำหนดไว

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

19

รอยละ

90

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นักศึกษาไดรับความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษสามารถนำความรูความสามารถไปประยุกตใชในการเรียนได
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ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความรู และทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปประยุกตใช
ในการเรียนรูไดยิ่งขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

102201030542

102201030442

102201030342

102201030242

102201030142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ:
การเสริมสรางศักยภาพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตร

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
9,000
- วิทยากร 1 คน คนละ 3 ชม.ชม.
ละ 600 บาท (ไตรมาส 1) 1,800
- วิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.
ละ 600 บาท (ไตรมาส 2) 7,200
คาวัสดุ
- คาวัสดุจัดกิจกรรม 3,654.14
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12654 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
คาวัสดุจัดกิจกรรม
12,000

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตรเพื่อเขา
สูศตวรรษที่ 21 : การนำเสนอ
ผลงานวิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการดาน
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
4. อบรมความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรใหกับอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
5. อบรมจัดเก็บสารเคมีใน
หองปฏิบัติการอยางไร เพื่อให
เกิดความปลอดภัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเคมี

แผนการปฏิบตั งิ าน

12,654.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
12,654.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

14,400.00

0.00

7,200.00

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

7,200.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

3,600.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : - คาตอบแทน
วิทยากร 14400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14400 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : - คาตอบแทน
วิทยากร 7200
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท
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102201031142

102201031042

102201030942

102201030842

102201030742

102201030642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
7. ชุดปลูกพืชสำเร็จรูป
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนการสอนของสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. โครงการฝกปฏิบตั ิการสุข
ศาสตรอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย :
1) วัสดุ : เกษตร 16923
ไดแก ไม มอส กระถาง ดินผสม หิน
ภูเขาไฟ แกลบ เปนตน
2) คาจางเหมา 4000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20923 บาท
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 4200
บาท
คาวัสดุ 5800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

3,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
3,600.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

20,923.00

20,923.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร
จำนวน 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท
7200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

0.00

0.00

3,600.00

3,600.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน

9,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 1คน*6ชม.*
600บาท 3600 บาท
• คาใชสอย 5400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ 5000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท
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102201031642

102201031542

102201031442

102201031342

102201031242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

12. การจัดนิทรรศการดานความ
ปลอดภัยในงานสัปดาหความ
ปลอดภัยแหงชาติ

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง อาจารย 5 คน*120
บาท*4วัน 1,920
- คาเบี้ยเลี้ยงคนขับ
120
- คาเชารถตู 3วัน*2,250บาท
6,750
- คารถบัสออก
1,500
- คาน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส 3,000
- คาทางดวนรถบัส
200
• คาวัสดุ
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม 3,510
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท
ตอบแทน
รายละเอียด : • คาตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

13. อบรมเตรียมความพรอมเขา
สูสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
14. นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพดานอาชีวอ
นามัย
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
15. การเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการเตรียมฝก
ประสบการวิชาชีพสาธารณสุข
ศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16. อบรมการเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการฝกประสบการ
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

แผนการปฏิบตั งิ าน

17,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
17,000.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,220.00

3,220.00

0.00

0.00

0.00

7,640.00

7,640.00

0.00

0.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน *6
ชม*600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย 3000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางทำเอกสารประกอบ
โครงการ จำนวน 46 ชุดๆ ละ 70
บาท (46 ชุด*70 บาท = 3,220
บาท)
3,220
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3220 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 5400
บาท
คาใชสอย 2240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7640 บาท
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102201031942

102201031842

102201031742

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

17. กิจกรรมกลุมเสวนาองค
ความรูทางดานสาธารณสุขชุมชน
และเตรียมสอบใบประกอบ
วิชาชีพ สาขาสาธารณสุขศาสตร
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร
18. อบรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา กอนการฝกปฏิบัติงาน
บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 9000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน

9,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
9,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน 3600
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท

3,600.00

0.00

0.00

3,600.00

0.00

รวม

156,237

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ: การ
เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาคหกรรม
ศาสตร

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคหกรรมศาสตรเพื่อเขาสู
ศตวรรษที่ 21 : การนำเสนอผลงาน
วิชาการ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจตอโครงการของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
นักเรียน/นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูในศาสตรคหกรรมศาสตร
และสามารถ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

20.00

20.00

0.00
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กิจกรรมยอย
เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

4. อบรมความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

5. อบรมจัดเก็บสารเคมีใน
หองปฏิบัติการอยางไร เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย

6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ สาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

7. ชุดปลูกพืชสำเร็จรูป

8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถนำความรูไปใชในการ
เรียนการสอนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
อาจารยและบุคลากรที่เขารับการ
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน สามารถ
นำความรูที่ทันสมัยมาพัฒนาการ
เรียนการสอน หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการ
จัดกิจกรรมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน สามารถ
นำความรูที่ทันสมัยมาพัฒนาการ
เรียนการสอน หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชไดรับ
ความรูดานทักษะในศตวรรษที่
๒๑ จากอาจารยบรรยายพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชผาน
การอบรมตามเกณฑที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชไดรับ
ความรูดานนวัตกรรมและการ
ผลิตชุดปลูกพืชสำเร็จรูป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชผาน
การปฏิบัติการตามเกณฑที่
กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ผูเขารวม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจำหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายวิชาที่ทำ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาไดรับขอเสนอแนะเพื่อ
เปนขอมูลในการปรับปรุง/
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แกอาจารยผูสอน/อาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาในป

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

7.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

70.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

100.00

คน

0.00

0.00

5.00

5.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

100.00
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กิจกรรมยอย

10. โครงการฝกปฏิบัติการสุขศาสตร
อุตสาหกรรม

11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม

12. การจัดนิทรรศการดานความ
ปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัย
แหงชาติ

13. อบรมเตรียมความพรอมเขาสูสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

14. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพดานอาชีวอนามัย

15. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอน
การเตรียมฝกประสบการวิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร

16. อบรมการเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการฝกประสบการวิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร

17. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรู
ทางดานสาธารณสุขชุมชนและเตรียม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0.00

0.00

0.00

28.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

70.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

คน

0.00

0.00

0.00

20.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รายการ

0.00

0.00

15.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

คน

28.00

0.00

0.00

0.00

คน

24.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ

คน

16.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

29.00

0.00

การศึกษา 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมฝก
ปฏิบัติการสุขศาสตรฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรูและทักษะการจัดการดาน
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารยที่เขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
และอาจารยไดรับความรูใหมจาก
การเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในแต
ละครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แลกเปลี่ยน
เรียนรูขอมูลดานอาชีวอนามัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาเขาฝก
ประสบการณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ไดรับการนิเทศ ขณะฝก
ประสบการณดานอาชีวอนามัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
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กิจกรรมยอย
สอบใบประกอบวิชาชีพ สาขา
สาธารณสุขศาสตร

18. อบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กอนการฝกปฏิบัติงานบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ

19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

คน

29.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

70.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

อาจารยพิเศษ ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของนักศึกษา ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเขา
รวมการอบรมโดยวิทยากรหรือ
อาจารยพิเศษ ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของนักศึกษา ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจำหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายวิชาที่ทำ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาไดรับขอเสนอแนะเพื่อ
เปนขอมูลในการปรับปรุง/
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แกอาจารยผูสอน/อาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาในป
การศึกษา 2564

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6508000030
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลผลิต/โครงการ : P202 ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ X ] ดานบริการวิชาการ
[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เป นบั ณ ฑิต ที่มีคุณสมบั ติพรอม นอกเหนื อจากการจัด การเรียนการสอนที่จัดขึ้น ตามหลักสูต รกิ จกรรมการ
พั ฒ นานั กศึ กษาแบ งออกได เป น สองส วนคื อ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษ ยเกา และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดำเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมดานกีฬา
หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบำเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนำไปประยุกตใชในในการเรียน
และการดำเนิน ชีวิตได
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5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 40,727.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
2. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการอบรมไมนอยกวา
2. นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. สามารถดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จเปนไปตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายตรงตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม
รอยละ

5
80

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น
ผลกระทบ (Impact)
ผลที่เกิดตอเนื่องจากผลผลิต
ผลลัพธ (Outcome)
ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายหรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102201040142

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสาน
งานศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ครั้งที่ 5
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
5100 บาท
คาวัสดุ 10900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000
บาท

จำนวนเงิน
16,000.00

291

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
16,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

102201040542

102201040442

102201040342

102201040242

รหัส
12
หลัก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. โครงการไหวพระวิษณุและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. โครงการสักการะพระบิดาแหง
การแพทยและการสาธารณสุขไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย
ใสใจวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดวย
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ
พลังงานในโรงเรียนวัด (สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
1800 บาท
คาวัสดุ 3800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5600 บาท

5,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
3600 บาท
คาใชสอย 3600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

7,200.00

0.00

0.00

0.00

7,200.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
1800 บาท
คาวัสดุ 127 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1927 บาท

1,927.00

1,927.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
4200 บาท
คาวัสดุ 5800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

รวม

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,600.00

40,727.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสานงาน
ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น ครั้งที่
5

2. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศ
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด
กิจกรรมแลวเสร็จ

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมแลวเสร็จ

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
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กิจกรรมยอย

3. โครงการสักการะพระบิดาแหง
การแพทยและการสาธารณสุขไทย

4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใยใสใจ
วัฒนธรรม

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดวย
พลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
ในโรงเรียนวัด (สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด
กิจกรรมแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินจัด
กิจกรรมแลวเสร็จ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจไมนอยกวา

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ รหัสโครงการ 6508000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนเกาะเรียน ประกอบไปดวย 7 หมูบานใน ต.เกาะเรียน ประชาชนมีรายไดหลักจากอาชีพการ
รับจางทั่วไป ซึ่งกลุมแมบานสตรีอาสาพัฒนาตำบลเกาะเรียน โดยมีแกนนำคือ นางสาววิภารัตน จันทริก เปน
การสงเสริมอาชีพในชุมชน ซึ่งกลุมไดผลิตผาเปนของใชตางๆ มีสมาชิกกลุม จำนวน 30 คน สวนใหญ เปน
ผูสูงอายุ และผูวางงาน รวมกลุมเพื่อสรางสรรคงานผลิตภัณฑผา เชน กระเป าผาดนมือ กระเปาใสเหรียญ
กระเปาโทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่อเปนงานอดิเรก ที่สรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว
ดวยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑนี้มีความสอดคลองกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศั กยภาพคน และความสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่ 12 :
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากผาใหมีคุณภาพระดับ OTOP จำนวน 6 ผลิตภัณฑ
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนบานเกาะเรียน จำนวน 30 คน
3) เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑจากผาสำหรับถายทอดความรู จำนวน 1 ศูนย
5. กลุมเปาหมาย
สมาชิกชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 1-2
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 3-4
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 5-6
5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ
6) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ
การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน
9) กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑ
จากผาอยางยั่งยืน
10) ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการ
2. ผลิตภัณฑ OTOP
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
เชิงเวลา
1. จัดกิจกรรมแลวเสร็จ
เชิงคาใชจา ย
1. เบิกจายแลวเสร็จ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑ OTOP จากผา จำนวน 6 ผลิตภัณฑ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ผลิตภัณฑ

30
6

รอยละ

80

รอยละ

100

รอยละ

100

ผลกระทบ (Impact)
- สมาชิกในชุมชนเกาะเรียนมีทักษะ ความรู และความสามารถในการสรางผลิตภัณฑจากผาเพิ่มขึ้น
- เสริมสรางรายไดใหกับสมาชิกในชุมชนเกาะเรียนมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑจากผา จำนวน 1 ศูนย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102020242

103102020142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับ
ชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทาง
การดำเนินโครงการ โดยการจัด
ประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ
การบัญชีการตลาด รวมทั้งการวาง
แผ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31 ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่
1-2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน
เกาะเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx1มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (1วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท

5,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,100.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 27,800 บาท

75,500.00

75,500.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,500
บาท

297

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

0.00

0.00

103102020542

103102020442

103102020342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่
3-4 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน
เกาะเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31 ธค 2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่
5-6 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบาน
เกาะเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
โดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใช
ฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งย
ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.2564-31ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสราง
ความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
และเพิ่มโอกาสในการจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑจากผา
ระยะเวลาดำเนินการ
1ม.ค.2565-31มี.ค.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 21500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
69,200.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 21,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

69,200.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ 15,000 บาท
คาบรรจุภัณฑ 20,500 บาท

83,200.00

0.00

83,200.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,200
บาท
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102020942

103102020842

103102020742

103102020642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6
ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน OTOP
ของกลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
การยกระดับผลิตภัณฑจากผา และ
พัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสม
และทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต
ปกติวิถีใหม (New Normal)
ระยะเวลาดำเนินการ
1ม.ค.2565-31มี.ค.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
7. กิจกรรมที่ 7 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบ
คลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑจากผา
ระยะเวลาดำเนินการ
1เม.ย.2565-30มิ.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
8. กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ การสื่อสารการตลาดทุก
มิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึง
รูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1เม.ย.2565-30มิ.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเปดศูนย
การเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
ยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจร
ผลิตภัณฑจากผาอยางยั่งยืน ซึ่งเปน
แหลงเรียนรูของประชาชนทั่วไป
และหนวยงานภายนอกที่สนใจ
ระยะเวลาดำเนินการ
1ก.ค.2565-30ก.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (4วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (4วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 20,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,800
บาท

83,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6
ชั่วโมงX600บาท)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (3วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx2มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (1วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
คาวัสดุ 8,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,500
บาท

13,500.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
83,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102021042

10. กิจกรรมที่ 10 ประชุม
สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผล
การดำเนินงานรวมกับชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1ส.ค.2565-30ก.ย.2565
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม (1วันx30
คนx1มื้อx35บาท)
คาอาหารกลางวัน (1วันx30
คนx1มื้อx100บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100
บาท

5,100.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
5,100.00

รวม 500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนิน
โครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด รวมทัง้ การวางแผ

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 1-2
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งย

3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 3-4
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูร วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0
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กิจกรรมยอย
4. กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 5-6
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งย

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดด
เดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลาการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสใน
การจัดจำหนายผลิตภัณฑจากผา

6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ
และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
บานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑจากผา และพัฒนารูปแบบที่มี
ความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะ
สำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal)

7. กิจกรรมที่ 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป
พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา

8. กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริม
การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของ
ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน
และออฟไลน

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเปดศูนยการ
เรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพือ่ ยกระดับ
สูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑจาก
ผาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของ
ประชาชนทั่วไป และหนวยงานภายนอก
ที่สนใจ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
OTOP

รอยละ

0

0

80

0

รายการ

0

0

0

6

รอยละ

0

0

0

80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
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กิจกรรมยอย
10. กิจกรรมที่ 10 ประชุม สังเคราะห
วิเคราะหผล ประเมินผลการดำเนินงาน
รวมกับชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

คน

0

0

0

30

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ

รอยละ

0

0

0

80

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
โรคระบาด Covid 2019 มีการระบาดอีกครั้ง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ปกปองโดยการวัดอุณหภูมิและใสหนากากอนามัย ลางมือ
ดวยเจลแอลกอฮอล
ยกของขึ้นที่สูง ติดตามขาวสารจากหนวยงานราชการ

ภัยธรรมชาติ น้ำทวม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางรงรอง แรมสิเยอ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน รหัสโครงการ 6508000002
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิน่ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนชุมชนที่มีการรวมกลุมกันทำขนมไทยที่เขมแข็ง โดยในพื้นที่ตำบลเกาะเรียน เปนแหลงที่สืบทอดการทำ
ขนมไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มตนตำนานขนมไทยจากหมูบานญี่ปุน ตำบลเกาะเรียน โดยทาวทองกีบ
มา (Maria Guyomar de Pinha) โดยหลั งจากนั้น ไดมีการบอกตอสูต รการทำขนมไทยในพื้ น ที่ชุ มชน และ
ขยายเปนวงกวางจวบจนปจจุบนั นี้
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขนมไทยใหมีคุณภาพ OTOP
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชนบานเกาะเรียน
5. กลุมเปาหมาย
สมาชิกชุมชนเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมี
สวนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุ
ภัณฑ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด รวมทั้งการวางแผนจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
บานเกาะเรียน
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2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ
เรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณา
การระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ
เรียน ตน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 3 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ
เรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณา
การระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหนายผลิตภัณฑขนมไทย
6) อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 3 ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุม
ชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสมและทันสมัย
ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (NewNormal)
7) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑขนมไทย
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนมไทย
2. ผลิตภัณฑขนมไทย
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
เชิงเวลา
1. จัดกิจกรรมแลวเสร็จ
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายแลวเสร็จ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
ผลิตภัณฑ

30
3

คน

30

กิจกรรม

9

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑ OTOP ขนมไทย จำนวน 3 ผลิตภัณฑ
ผลกระทบ (Impact)
สรางรายไดใหกับชุมชน
ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102030242

103102030142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับ
ชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และ
แนวทางการดำเนินโครงการ โดย
การจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุ
ภัณฑ พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด รวมทั้งการวางแผ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนม
ไทย ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิก
กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (1วันx1คนx6ชั่วโมง
x1200บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท

7,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
7,200.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง
X600บาท) = 32,400
คาวัสดุ = 21,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท

53,900.00

53,900.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

0.00

0.00

103102030542

103102030442

103102030342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย
ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกกลุม
ชุมชนบานเกาะเรียน ตน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม
2564
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
4. กิจกรรม 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนม
ไทย ผลิตภัณฑที่ 3 ใหกับสมาชิก
กลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ
เพื่อสรางความโดดเดนใหกับ
ผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลาการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสใน
การจัดจำหนายผลิตภัณฑขนม
ไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง
X600บาท) = 32,400
คาวัสดุ = 21,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท

53,900.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
53,900.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง
X600บาท) = 32,400
คาวัสดุ = 21,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 53,900 บาท

53,900.00

0.00

53,900.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
คาตอบแทน
วิทยากร (3วันX3คนX6ชั่วโมง
X600บาท) = 32,400
• คาใชสอย
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (3วันx30คนx2มื้อx35
บาท) = 6,300
คาอาหารกลางวัน
(3วันx30คนx1มื้อx100บาท) =
9,000
• คาวัสดุ
คาบรรจุภัณฑ =
35,500
คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ = 15,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98,200 บาท

98,200.00

0.00

98,200.00

0.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102030842

103102030742

103102030642

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑขนม
ไทย 3 ผลิตภัณฑ และขึ้น
ทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
บานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนา
รูปแบบที่มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย ซึ่งเหมาะสำหรับชีวิต
ปกติวิถีใหม (New Normal)
ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565 - 31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป
พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
ขนมไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 - 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สื่อสารการตลาดทุกมิติ การ
สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ
การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน
รูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 - 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

• คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3
คนX6ชั่วโมงX600บาท)
32,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(4วันx30คนx2มื้อx35บาท)
8,400
- คาอาหารกลางวัน (4วันx30คน
x1มื้อx100บาท)
12,000
• คาวัสดุ
- คาวัสดุ 49,500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102,300 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3
คนX6ชั่วโมงX600บาท) 32,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
6,300
- คาอาหารกลางวัน (3วันx30คน
x1มื้อx100บาท)
9,000
• คาวัสดุ
- คาวัสดุ 30,100
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77,800 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : • คาตอบแทน

แผนการปฏิบตั งิ าน

102,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
102,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

77,800.00

0.00

0.00

77,800.00

0.00

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

- คาตอบแทนวิทยากร (3วันX3
คนX6ชั่วโมงX600บาท)
32,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(3วันx30คนx2มื้อx35บาท)
6,300
- คาอาหารกลางวัน (3วันx30คน
x1มื้อx100บาท)
9,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700 บาท

308

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102030942

9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะห
ผล ประเมินผลการดำเนินงาน
รวมกับชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2565 - 30
มิถุนายน 2565
สถานที่ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย

5,100.00

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
5,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (1วันx30คนx1มือ้ x35
บาท)
2,100
คาอาหารกลางวัน
(1วันx30คนx1มื้อx100บาท)
3,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท

รวม 500,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนิน
โครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด รวมทั้งการวางแผ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 1
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

3. กิจกรรม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 2
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
ตน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูร วมโครงการ

รอยละ

80

0

0

0
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

4. กิจกรรม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 3
ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดด
เดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลาการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสใน
การจัดจำหนายผลิตภัณฑขนมไทย

6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย 3 ผลิตภัณฑ
และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชน
บานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบที่
มีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะ
สำหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal)

7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑขนมไทย

8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร
การตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาด
รวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และ
ออฟไลน

9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล
ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

30

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

30

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการผลิตภัณฑขนม
ไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมโครงการ

รอยละ

0

0

80

0

คน

0

0

30

0

รอยละ

0

0

80

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
โรคระบาด Covid 2019 มีการระบาดรอบสอง
น้ำทวม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ปกปองโดยการวัดอุณหภูมิและใสหนากากอนามัย
เฝาระวัง ยกของขึ้นที่สงู

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อ.สุวรรณ อาจคงหาญ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ รหัสโครงการ 6508000003
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :

312

ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ (Earth System Science) เป นวิชาวิทยาศาสตรแบบบูรณาการที่ ศึกษา
ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมธรรมชาติรอบตัว โดยสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูและรูจักโลกอยางเปน
วิทยาศาสตร และมีความเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธ รวมทั้งปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก โดยมี
มุมมองตอโลกวาเปนระบบใหญ ที่มีระบบยอย ๆ ทํ างานอยูรวมกัน มีหนาที่ที่หลากหลายและซับซอน การ
เรียนรูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ เปนการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบหลักตาง ๆ ในสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ ได แก บรรยากาศ (Atmosphere) พื้ น น้ำ (Hydrosphere) พื้ นดิน (Lithosphere) และสิ่งมีชี วิต
(Biosphere) ซึ่งแตละองคประกอบลวนแลวแตมีความสัมพันธกัน และตองอยูทํางานรวมกันอยางสมดุล เมื่อ
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเสียสมดุลไปจะกอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการอื่นๆ อันนําไปสูปญหา
สิ่งแวดลอมที่สําคัญหลาย ๆ ปญหาตามมา เชน ภาวะโลกรอน พายุรุนแรง ความแหงแลง น้ำทวม แผนดิน
ถลม เป นต น ปญ หาตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะก อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งโลก แลวยังกอให เกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิต ทรัพยสินของคน และเศรษฐกิจของสังคมโลกเปนอยางมาก
การจัดการเรียนการสอนในกลุมวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ เนนการเรียนรูแบบองครวม ซึ่งเปนมุมมอง
หรือแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโลกธรรมชาติที่เยาวชนทุกคนควรไดเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโลกทั้งระบบ ฝกใชกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค
ความคิดเปน เหตุเป นผล มีความมุงมั่นในการสํารวจตรวจสอบ สืบเสาะความรูความกาวหนาใหม ๆ อยาง
ตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความตระหนักและชวยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งคอยเฝา
ระวังและแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ไดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจัดวางแผนกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกทั้ง
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ระบบ ใหกับครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการวิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในโรงเรียน
2) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรควบคูกับการ
พัฒนาความเปนผูนำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม ความรูเทาทันสภาวการณ
และการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
- กิจกรรม Land cover protocol
- กิจกรรม Soil moisture active passive
- กิจกรรม Earth as a system protocol
- กิจกรรม Hydrosphere protocol
- กิจกรรม Atmosphere protocol
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูนำดานสิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

10

รอยละ

85

ครั้ง

10

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบใหกับโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง
2) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเปนผูนำ
ผลกระทบ (Impact)
1) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับความรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
2) บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ (Outcome)
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. กิจกรรม Land cover
protocol

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 10 ชั่วโมง
ๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน 36,000 บาท
-คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง
(จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท)
เปนเงิน 5,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) เปนเงิน 8,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท)
เปนเงิน 5,600 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน 6,400 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผล
โครงการ เปนเงิน 4,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท

103110060142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

จำนวนเงิน
80,000.00

รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 80,000 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
2. กิจกรรม Soil
moisture active
passive

103110060242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

3. กิจกรรม Earth as a
system protocol

103110060342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ
10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน
36,000 บาท
คาใชสอย
คาเชาเหมารถตู ขนาด 10
ที่นั่ง (จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,500
บาท) เปนเงิน 5,000 บาท
คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท) เปนเงิน 5,600 บาท
คาจางทำเอกสาร
ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท
คาจางวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000
บาท
คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ
10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน
36,000 บาท
คาใชสอย
คาเชาเหมารถตู ขนาด 10
ที่นั่ง (จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,500
บาท) เปนเงิน 5,000 บาท
คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท) เปนเงิน 5,600 บาท
คาจางทำเอกสาร
ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท
คาจางวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000
บาท
คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. กิจกรรม
Hydrosphere protocol

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ
10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน
36,000 บาท
คาใชสอย
คาเชาเหมารถตู ขนาด 10
ที่นั่ง (จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,500
บาท) เปนเงิน 5,000 บาท
คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท) เปนเงิน 5,600 บาท
คาจางทำเอกสาร
ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท
คาจางวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000
บาท
คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร (วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ
10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน
36,000 บาท
คาใชสอย
คาเชาเหมารถตู ขนาด 10
ที่นั่ง (จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,500
บาท) เปนเงิน 5,000 บาท
คาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมอบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 8,000
บาท
คาอาหารวางผูเขารวม
อบรม (จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท) เปนเงิน 5,600 บาท
คาจางทำเอกสาร
ประกอบการอบรม เปนเงิน 6,400 บาท
คาจางวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการ เปนเงิน 4,000
บาท
คาวัสดุ เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

103110060442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

5. กิจกรรม
Atmosphere protocol

103110060442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอางทอง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

รวม 400,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรม Land cover protocol

2. กิจกรรม Soil moisture active
passive

3. กิจกรรม Earth as a system
protocol

4. กิจกรรม Hydrosphere protocol

5. กิจกรรม Atmosphere protocol

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่
จัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูนำดาน
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและ
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ทักษะดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโลกทั้งระบบ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

2

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

2

0

0

รอยละ

0

85

0

0

ครั้ง

0

0

2

0

รอยละ

0

0

85

0

ครั้ง

0

0

2

0

รอยละ

0

0

85

0

ครั้ง

0

0

0

2

รอยละ

0

0

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การเปดภาคการศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม วางแผนการดำเนินโครงการใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัด
สอดคลองกัน
กิจกรรม และสอดคลองกับชวงเวลาการเปดภาคการศึกษา

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ำในชวงรายไดของประชาชนในชุมชนฐานราก
นำไปสูแนวทางการสงเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจระดับชุมชนกอใหเกิดรายไดและแกปญหาการวางงานของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนให
เข ม แข็ งและพึ่ งพาตนเองได และเป น อี ก วิ ธี ห นึ่ งที่ จ ะช ว ยส งเสริ ม ให ป ระชาชนเกิ ด การรวมกลุ ม อาชี พ ที่
หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนำสินคามา
จำหน ายหรื อแลกเปลี่ ย นกั น จะเป น ทุ น หมุ น เวีย นในชุม ชนซึ่งการดำเนิน งานดังกลาวจะเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญาตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของกลุ ม อาชี พ ต า ง ๆ ให มี
ประสิทธิภาพมีความเขมแข็งตอชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ ดานทรัพยากรทองถิ่น ความตองการพื้นฐานโดยการรับฟงความคิดเห็น
ของครัวเรือน ผูนำชุมชน กลุมสัมมาชีพ กลุมอาชีพ ในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ สำหรับจัดทำเปนฐานขอมูล
พื้นฐานครัวเรือนและการสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม
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2) เพื่อหาแนวทางสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพใน
พื้นที่ในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ
3) เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพในระดับครัวเรือน กลุมสัมมาชีพชุมชน/กลุมอาชีพ ทั้งดานเกษตร
อาหาร หัตถกรรม ดวยนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน การบัญชี การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตและระบบการตลาดที่ดี นำไปสูความมั่นคงของรายไดและสามารถพึ่งพาตนเองได
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน/ครัวเรือน ที่มีรายไดต่ำหรือไมพนเกณฑความยากจน ของชุมชนในอำเภอโพธิ์ทอง และ
อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
เชิงคุณภาพ
1. รอยละรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครัวเรือน

46

รอยละ

10

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ชุมชนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการสรางอาชีพรูปแบบตาง ๆ ที่
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทพื้นที่
ผลกระทบ (Impact)
1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ
2) คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะที่ดีขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
1) การสรางงาน สรางอาชีพและรายได กอใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน
2) คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะที่ดีขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การศึกษาขอมูลเชิง
พื้นที่ประกอบกับการ
สัมภาษณชุมชน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 4 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 57,600 บาท
- คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง
(จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด
เปนเงิน 10,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 20,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
50 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิด
เปนเงิน 14,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลโครงการ
คิดเปนเงิน 8,000 บาท
- คาจางออกแบบและจัดทำปาย
ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 3,000 บาท
- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 12,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน
360,000 บาท
- คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง
(จำนวน 20 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด
เปนเงิน 50,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 40 คน ๆ ละ 20 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 80,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
40 คน ๆ ละ 40 มือ้ ๆ ละ 35 บาท) คิด
เปนเงิน 56,000 บาท
- คาจางออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ
คิดเปนเงิน 100,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ คิดเปนเงิน 100,000 บาท
- คาจางออกแบบและจัดทำปาย
ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 8,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ
คิดเปนเงิน 12,000 บาท
- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 866,000 บาท

103103050142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

2. กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาอาชีพตาม
บริบทชุมชน

103103050242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

125,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
125,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

866,000.00

0.00

866,000.00

0.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 4 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 57,600 บาท
- คาใชสอย คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่
นั่ง (จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท)
คิดเปนเงิน 10,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 20,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
50 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิด
เปนเงิน 14,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ
เปนเงิน 8,000 บาท
- คาวัสดุ เปนเงิน 5,400 บาท

103103050342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

4. การเปดเวทีคืน
ขอมูลใหชุมชน

103103050442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในอำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 2 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 14,400 บาท
- คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง
(จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด
เปนเงิน 5,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 10,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน
50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิด
เปนเงิน 7,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ
คิดเปนเงิน 6,000 บาท
- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 1,600 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

115,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
115,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

44,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท

รวม 1,150,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบกับ
การสัมภาษณชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

2

0

0

0

รอยละ

10

0

0

0
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กิจกรรมยอย

2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
บริบทชุมชน

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการ

4. การเปดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

46

0

0

รอยละ

0

10

0

0

กิจกรรม

0

0

2

0

รอยละ

0

0

10

0

กิจกรรม

0

0

0

2

รอยละ

0

0

0

10

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การไมกลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง และ
เปดเผยขอมูลที่แทจริงของชุมชน
ความไมตอเนื่องในการเขารวมดำเนินกิจกรรม
ของชุมชน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมมีความกังวลในเรื่อง
งบประมาณหรือการใหขอมูลเรื่องรายได

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน
โครงการ
การใหความมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการวางแผนการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม และการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน
โครงการ

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
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โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑชุมชน
รหัสโครงการ 6508000005
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่สะทอนให
เห็นผานทั้งดานความเปนอยู ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑทองถิ่น ซึ่งผลิตภัณฑทองถิ่นสวนใหญ
ยังไมเปนที่ยอมรับและแพรหลายเทาที่ควร ทั้งผลิตภัณฑเครื่องสำอาง สมุนไพร หรืออาหารถิ่น เนื่องจากยัง
ไม ได รั บ การพั ฒ นารู ป ลั ก ษณ ให ส วยงามน าดึ งดู ด การยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ รวมทั้ งยั งขาดการ
ประชาสั ม พั น ธ โฆษณาลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ จ นสามารถเพิ่ ม มู ล ค า ทางการตลาดได ม ากนั ก นอกจากนี้
ผูป ระกอบการสว นใหญ ยั งมุ งเน น ผลิ ตสิ น คาโดยไม มีกระบวนการศึ กษาความตองการ (feasibility study)
รสนิยมของผูบริโภคร วมถึงแนวโนมของกระแสนิยม (trend) ของกลุมผูบริโภคดวย จึงทำใหผลิตภัณฑยังไม
สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งสามารถขยายฐานการตลาดใหเติบโตเปนเชิงพาณิชย และ
สรางรายไดใหแกผูประกอบการ/ชุมชนไดอยางกวางขวาง
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อตอยอดพัฒนาองคความรูของผูประกอบการในกลุมผูประกอบการในชุมนใหมีความรูความ
เขาใจ และเห็นถึงความสำคัญของการสรางผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมาย
จนสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
2) เพื่อสนับสนุนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจดวยรูปแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑของสินคาที่มี
เอกลักษณสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
3) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการในการพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑใหมีคุณภาพ มี
อายุการเก็บรักษายาวนาน สามารถตอบสนองความตองการของตลาด
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4) เพื่อพัฒนาทักษะและความรูของประชาชนในทองถิ่นใหทันตอสถานการณทางดานเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน
5. กลุมเปาหมาย
ประชาชน/ผูประกอบการรายยอย/กลุมอาชีพ ณ ชุมชนบานโพสาวหาญ อ.อุทัย และชุมชนบานบาง
ระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผลิตภัณฑชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการยกระดับคุณภาพ
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ชิ้น

6

ชิ้น

6

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ
2) การรวมกลุมสัมมาชีพชุนชนของผูมีรายไดนอย/ไมมีรายได ในการสรางอาชีพและมีความเขมแข็ง
ในการดำเนินงาน
ผลกระทบ (Impact)
1) ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ
2) การรวมกลุมสัมมาชีพชุนชนของผูมีรายไดนอย/ไมมีรายได ในการสรางอาชีพและมีความเขมแข็ง
ในการดำเนินงาน
ผลลัพธ (Outcome)
1) การสรางงาน สรางอาชีพและรายได กอใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน
2) คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูและสุขภาวะที่ดีขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

1. การสำรวจขอมูล
ผลิตภัณฑชุมชน และ
การประเมินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 3 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 43,200 บาท
- คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง
(จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด
เปนเงิน 10,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 30 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30
คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิดเปน
เงิน 8,400 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม คิด
เปนเงิน 3,600 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลโครงการ
คิดเปนเงิน 3,600 บาท
- คาจางออกแบบและจัดทำปาย
ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 3,000 บาท
- วัสดุ คิดเปนเงิน 6,200 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 5 คน ๆ ละ 96 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 288,000 บาท
- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง
(จำนวน 16 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิด
เปนเงิน 40,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 30 คน ๆ ละ 16 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 48,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30
คน ๆ ละ 32 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิดเปน
เงิน 33,600 บาท
- คาจางออกแบบและจำทำบรรจุภัณฑ คิด
เปนเงิน 120,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ คิดเปนเงิน 120,000 บาท
- คาจางออกแบบและจัดทำปาย
ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 9,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและถอดบทเรียนชุมชน
คิดเปนเงิน 24,000 บาท
- คาจางจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ คิดเปน
เงิน 60,000 บาท
- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 95,000 บาท

103102040142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนบานโพสาว
หาญ อ.อุทัย และ
ชุมชนบานบางระกำ อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

2. การพัฒนา
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อให
ไดมาตรฐาน และการ
สรางมูลคาเพิ่มให
ผลิตภัณฑ

103102040242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2 - 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนบานโพสาว
หาญ อ.อุทัย และ
ชุมชนบานบางระกำ อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

90,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
90,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

837,600.00

0.00

418,800.00

418,800.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 837,600 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

3. การสงเสริมการ
จำหนายทางการตลาด
และการวางแผนทาง
การเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทนวิทยากร
(วิทยากรจำนวน 2 คน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท) คิดเปนเงิน 28,800 บาท
- คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตู ขนาด 10 ที่นั่ง
(จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) คิดเปน
เงิน 10,000 บาท
- คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรม
(จำนวน 30 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 100
บาท) คิดเปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวางผูเขารวมอบรม (จำนวน 30
คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) คิดเปน
เงิน 8,400 บาท
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม คิด
เปนเงิน 3,000 บาท
- คาจางวิเคราะหและประเมินผลโครงการ
คิดเปนเงิน 3,600 บาท
- คาจางออกแบบและจัดทำปาย
ประชาสัมพันธ คิดเปนเงิน 3,000 บาท
- คาวัสดุ คิดเปนเงิน 3,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 72,400 บาท

72,400.00

103102040342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนบานโพสาว
หาญ อ.อุทัย และ
ชุมชนบานบางระกำ อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

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

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
72,400.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวม 1,000,000

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การสำรวจขอมูลผลิตภัณฑชมุ ชน และ
การประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ

2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อใหไดมาตรฐาน และการสราง
มูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ

3. การสงเสริมการจำหนายทาง
การตลาดและการวางแผนทางการเงิน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
ชุมชน

ชึ้น

2

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
ชุมชน

ชึ้น

2

0

0

0

ชึ้น

0

3

3

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการยกระดับ
คุณภาพ

ชึ้น

0

3

3

0

ชึ้น

0

0

2

0

ชึ้น

0

0

2

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การไมกลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
และเปดเผยขอมูลทีแ่ ทจริงของชุมชน
ความไมตอเนื่องในการเขารวมดำเนิน
กิจกรรมของชุมชน
การตัดสินใจออกแบบแนวทางการจำหนาย
ที่ไมสอดคลองกับผลิตภัณฑ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การใหความรูความเขาใจ ชี้แจงวัตถุประสงคที่แทจริงในการดำเนิน
โครงการ
การใหความมั่นใจในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการวางแผนการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม และการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
การพิจารณาเลือกวิทยากรและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑทสี่ รางสรรคขึ้น

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
รหัสโครงการ 6508000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ X ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พื้นที่สวนใหญของเขตราบลุมภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองเปน
เขตพื้ น ที่ ที่ มีการดำเนิ น กิ จ กรรมด า นเกษตรกรรมและกระบวนการผลิตสิน คาทางการเกษตรที่ มีมู ล คาสู ง
ภายหลังจากที่ เกษตรกรดำเนิน การเก็บ เกี่ ยวผลผลิตจะทำให เกิดวัส ดุเหลื อทิ้ งจากกิจกรรมทางการเกษตร
จำนวนมาก ซึ่งเกษตรกรสวนใหญนิยมปลอยทิ้งหรือเลือกใชวิธกี ำจัดวัสดุเหลานั้นดวยการเผาไหม อันนำมาซึ่ง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลพิษทางอากาศ คือ ปญหาหมอกควันที่มีการปนเปอนดวย PM2.5
และ PM10 นับเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตวและพืช ทั้งยังเปนสาเหตุใหเกิดความ
เสื่อมโทรมของโครงสรางชั้นดินและกระทบตอศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจของทองถิ่นและจังหวัด ดังนั้นเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงเปน
ปจจัยสำคัญที่เรงใหทุกภาคหนวยตองชวยกันรณรงคและปองกันการดำเนินกิจกรรมเผาไหมวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร การคั ด เลื อ กและนำเอาวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งมาใช ป ระโยชน การแปรรู ป หรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมด า น
สิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น จังหวัดและประเทศในทุกดาน
เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตดานสังคม เศรษฐกิจและประเทศอยางยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปองกัน รักษาและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมผานกระบวนการพัฒนา
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมจากการประยุกตใชวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น
2) เพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
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3) เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม
4) เพื่อถายทอดนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนแกชุมชนเปาหมาย
5. กลุมเปาหมาย
1) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง
2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 4061102 นิเวศวิทยากับสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4063405 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4063312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4062406 การควบคุมมลพิษในดิน (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
- รายวิชา 4062202 การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (ภาคการศึกษาที่ 2/2564)
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตร
2) การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้ำทิ้งจากการซักผา เพื่อการนำไปใชประโยชนดานการเกษตร
3) การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถิ่น
4) การถายทอดเทคโนโลยีและการสรางชุมชนตนแบบ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
2. ชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม
เชิงคุณภาพ
1. นวัตกรรมทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสูชุมชน และไดรับการนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืน
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

นวัตกรรม
ชุมชน

4
2

นวัตกรรม

4

รอยละ

80

รอยละ

80

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก บรรจุภัณฑทางเลือกดานสิ่งแวดลอม วัสดุ
ดูดซับน้ำทิ้งจากชุมชน และวัสดุอินทรียในการประยุกตใชเปนวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดิน
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมอบรมสามารถประยุกตใชความรูในการประกอบอาชีพเสริมได
ผลลัพธ (Outcome)
- การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอมสูชุมชน
- การพัฒนาชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนดวยนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103110070142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. การพัฒนานวัตกรรม
ดานบรรจุภัณฑทางเลือก
จากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุชีวมวล
ภายในทองถิ่น 15,000 บาท
คาวัสดุ
- วัสดุเกษตร 10,000 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร 25,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2

103110070242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. การพัฒนานวัตกรรม
ตัวดูดซับน้ำทิ้งจากการซัก
ผา
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

50,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางเตรียมวัสดุชีวมวลและวัสดุ
ดูดซับ 10,000 บาท
- คาจางออกแบบและจัดทำเครื่อง
อัดเม็ด 5,000 บาท
- คาจางวิเคราะหองคประกอบตัว
ดูดซับ 5,000 บาท
คาวัสดุ
- วัสดุประกอบการดำเนินโครงการ
30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
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103110070342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. การพัฒนานวัตกรรม
วัสดุปลูกและวัสดุ
ปรับปรุงดินจากทรัพยากร
ในทองถิ่น

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาจางจัดเตรียมวัสดุอินทรีย
ชีวภาพจากชุมชน 15,000 บาท
- คาจางวิเคราะหคุณสมบัติดินและ
วัสดุปลูกในหองปฏิบัติการ 20,000
บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุและสารเคมีในการดำเนิน
โครงการ 10,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1-2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและ
ชุมชนภายนอก
4. กิจกรรมการถายทอด
เทคโนโลยีและการสราง
ชุมชนตนแบบ

103110070442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
ชุมชนในจังหวัด
อางทองหรือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 2
คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 2
มื้อ ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 6,000
บาท
- คาอาหารวาง 30 คน ๆ ละ 4 มื้อ
ๆ 35 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
- คาเชาเหมาตูปรับอากาศ 2 ครั้ง
ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
- คาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติจาก
แบบสอบถาม 6,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ
19,400 บาท

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

45,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
25,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

55,000.00

0.00

0.00

55,000.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท

รวม 200,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ
ทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ที่เกิดจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
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ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

0

1

0

0

ชึ้น

0

0

1

0

กิจกรรมยอย
2. การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้ำทิ้ง
จากการซักผา

3. การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและ
วัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถิ่น

4. กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและ
การสรางชุมชนตนแบบ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ที่เกิดจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ที่เกิดจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่
ไดรับการถายทอดองคความรูและ
นวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ทางสิ่งอวดลอมที่สามารถถายทอดสู
ชุมชน และไดรับการนำไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

0

1

0

0

ชึ้น

0

0

1

0

ชึ้น

0

2

0

0

ชึ้น

0

2

0

0

กิจกรรม

0

0

2

0

ชึ้น

0

0

4

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร/วัสดุที่เลือกมาใชในการพัฒนาเปน
บรรจุภัณฑทางเลือกอาจมีจำกัดในบางฤดูกาล สงผลตอความไม
เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม
การยอมรับนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกตใชตัวดูดซับน้ำทิ้งจาก
การการซักผา เนื่องดวยประชาชนขาดองคความรูเกี่ยวกับการใช
ประโยชนของเหลือทิ้ง
ความเหมาะสมของวัสดุที่เกิดจากนวัตกรรม เนือ่ งดวยทรัพยากร
ดินในแตละชุมชน แตกตางกันขึน้ อยูกับการใชประโยชนที่ดนิ
รวมทั้งความเหมาะสมของการนำไปใชประโยชนในชุมชน เชน พืช
เศรษฐกิจที่ปลูกมากในชุมชน
การลงพื้นที่เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ อาจไม
สามารถดำเนินการได เชน เกิดการแพรระบาดของไวรัส Covid-19

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารย ดร. วัชราภรณ ตันติพนาทิพย

336

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ศึกษาขอมูลพื้นฐานแหลงของทรัพยากร/วัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรกอนเริ่มดำเนิน
โครงการ
การใหความรู ความเขาใจกับชุมชนเปาหมาย รวมทั้ง
การจัดทำสื่อที่เขาใจงาย ในขั้นตอนการถายทอดสู
ชุมชน
ศึกษาขอมูลพื้นฐานและสมบัตดิ นิ เบื้องตนกอนเริ่ม
ดำเนินโครงการ เพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมสอดคลอง
กับความตองการและการนำไปใชประโยชนในชุมชน
จัดทำแผนสำรองในการถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูชุมชน

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รหัสโครงการ 6508000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ : 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมายที่ : 2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีความเปน
มืออาชีพ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครุศาสตรที่ประกอบวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน),
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคน
ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมกับวิธีชีวิตในศตวรรษที่ 21 การศึกษาจึงเปน เครื่องมือในการขับเคลื่อนที่สำคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนผูดำเนินการหลักในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนั้นจึงตองมีการเปลี่ยนโฉมบทบาท ครูใหเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจากผูสอนเปน โคช หรือ
ผูอำนวยการการเรียนรูและปรับระบบการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนคณะที่มีบุคคลกรที่มีความพรอมในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิทยาการคำนวณได
มีสวนรวมและรับผิดชอบโครงการส
4. วัตถุประสงค
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ทำหนาที่ใหบริการทางวิชาการ วิจัยสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางดาน ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
5. กลุมเปาหมาย
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
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6. วิธีการดำเนินงาน
การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
ใหกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มาตรฐานการเรียนรู
เชิงเวลา
1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนการดำเนินโครงการ
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

50

คน

50

รอยละ

85

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยเรียนรู/ฝกอบรมใหกับครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
มาตรฐาน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. 1 การพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
วิทยาการคำนวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร (30 คน ๆ ละ
42 ชม. ๆ ละ 600 บาท) เปนเงิน
756,000 บาท
คาตอบแทนการประเมินผูเขาอบรม
เปนเงิน 108,000 บาท
คาใชสอย
คาเชารถตู 90,000 บาท
คาอาหาร 63,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 44,100
บาท
คาจางวิเคราะหและประเมินผล
60,000 บาท
คาจางออกแบบและพิมพรายงาน
18,000 บาท
คาจางถอดบทเรียนและจัดทำ
รายงาน 30,000 บาท
คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม
10,000 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุในการดำเนินโครงการ
820,900 บาท

103101020142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2-4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน
2,000,000.00

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

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
500,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
1,000,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

รวม 2,000,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. 1.
การพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการ
คำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
ใหกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และวิทยาการคำนวณ
มาตรฐานการเรียนรู

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0.00

0.00

50.00

0.00

คน

0.00

0.00

50.00

0.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเนื่องจาก
สถานการณโรคอุบัติใหม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การวางแผนประบเปลี่ยนรูปแบบ/สถานที่ เพื่อรองรับ
สถานการณดา นโรคอุบัติใหม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด
Biological based-Agriculture เปนพื้นฐาน รหัสโครงการ 6508000008
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิน่ (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ต าม วิ สั ย ทั ศ น Thailand 4.0 ป ระก อบ กั บ ก ระแ ส ก ารพั ฒ น าอ ย า งยั่ งยื น (Sustainable
development) และการพัฒนาสังคมบนฐานวิทยาศาสตร (Science based community) ความสามารถใน
การแขงขันไดของชุมชนทองถิ่นยุคใหมจะตองมีตองพึ่งพาความสามารถในการรับรูและเลือกเทคโนโลยีใหมๆ
ไปใชในการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม และสามารถวางแผนการใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามบริบทของแตละชุมชน ซึ่งการพัฒนาชุมชนตามแนวทางดังกลาวนี้ ชุมชนจะตองมีศักยภาพในการ
เรียนรู (learning community) เปนพื้นฐานและสามารถเชื่อมเขาถึงแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีได
อยางตอเนื่อง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะแหลงเรียนรูวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีในทองถิ่น มีความ
มุงมั่ นอยางต อเนื่องในการพั ฒ นาไปสูการเปน ศูน ยการเรีย นรูและถ ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยืน อยางเนื่องจากระยะที่ผานการทายทอดเท
4. วัตถุประสงค
เพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological basedAgriculture สำหรับใชสนับสนุนกิจการการเพาะปลูกแบบยั่งยืน
5. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรผูเ พาะปลูกพืชผลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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6. วิธีการดำเนินงาน
1) การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
2) การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
3) การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด
4) การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture
เชิงคุณภาพ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑ
ระดับชาติ
2. บูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 รายวิชา ไดแก รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
การเกษตร
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

นวัตกรรม

1

มาตรฐาน

1

รายวิชา

1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture
จำนวน 1 นวัตกรรม
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
นวัตกรรมผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบยัง่ ยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture
สามารถยกระดับการเพาะปลูกใหมีความยั่งยืนขึ้น โดยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการเกษตร
แบบพึ่งพาสารเคมีใหนอยลง
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102050142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
1. 1.การศึกษาความพรอมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2564-31/12/2564

103102050242

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. 1.การพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต
ระยะเวลาดำเนินการ
1/10/2564-31/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103102050342

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ
(Product realization) และ
การวางกลยุทธสูตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103102050442

4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5000 บาท
- คาวัสดุ 7600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5600 บาท
- คาวัสดุ 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,250 บาท 4500 บาท
- คาวิเคราะหและทดสอบ/
ออกแบบผลิตภัณฑ 20000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200 บาท
- คาวัสดุ 54300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200 บาท
- คาวิเคราะหมาตรฐาน/ขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ ออกแบบ และ
อื่นๆ 13800 บาท
- คาวัสดุ 8000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33000 บาท

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

27,000.00

27,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

จำนวนเงิน

รวม 200,000.00
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ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1.การศึกษาความพรอมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธี
ผลิต

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ
(Product realization) และการวาง
กลยุทธสูตลาด

4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสรางมูลคาเพิม่ สอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสำหรับการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด Biological
based-Agriculture
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บูรณาการ
กับการเรียนการสอนของสาขาจุล
ชีววิทยา จำนวน 1 รายวิชา ไดแก
รายวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

1

0

0

0

ชึ้น

0

1

1

0

ชึ้น

0

1

1

0

ชึ้น

0

0

0

1

กิจกรรม

0

0

0

1

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”
จากกิจกรรม “New Cuisine” รหัสโครงการ 6508000009
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65103 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนและผูอื่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ บุคคลที่ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยูใน
จริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหนาที่ของการเปนพลเมืองดี รวมทั้งชวยสงเสริม
ใหผูอื่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การมองเห็นคุณคาของวิถีประชาธิปไตย จะชวยใหสังคมมีความมั่นคงปลอดภัย
และสงบสุขมากขึ้น สังคมโลกในปจจุบันมุงเนนความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากภาวะที่ประชาชนในแตละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว เรียกรองใหมีการใชระบอบประชาธิปไตยเปน
ระบบในการปกครองประเทศของตน ผานการแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบ
และสัน ติ การลงประชามติในการดำเนินกิจกรรมอันสงผลตอผลประโยชนของสวนรวม และการไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง เปนตน อยางไรก็ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซึ่งเกิดจากความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองภายใต
ระบอบประชาธิปไตยไมถูกตอง การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยางถูกตองโดยไมเลือกชนชั้น
ตอประชาชน จึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดเห็นความสำคัญตอการปลูกฝงแนวคิดที่ดีตอการ
เป น พลเมืองดี ตามวิถีป ระชาธิป ไตยให กับ เยาวชนคนรุนใหม จึงมี เปาหมายในการจัด โครงการการสงเสริม
ความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New Cuisine”
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ/หรือจังหวัดอางทอง มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เกิดความตระหนัก
ในสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปนการสราง
ความรัก ความสามั คคี สามารถนำความรู และประสบการณ ที่ได รับไปขยายผลหรือเผยแพรในครอบครัว
หนวยงาน ชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง และผูอื่น
2) เพื่อสงเสริมการบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกับการเรียนรู
ประชาธิปไตยของเยาวชนคนรุนใหม
5. กลุมเปาหมาย
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ/หรือจังหวัดอางทอง จำนวน 40 คน
6. วิธีการดำเนินงาน การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”
จากกิจกรรม “New Cuisine”
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจในหนาที่ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และมีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ สติปญญา อารมณ และสังคม
เชิงเวลา
1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

40

รอยละ

80

เดือน

3

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่องของความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิ
หนาที่ของตนเอง และผูอื่น.
ผลกระทบ (Impact)
ผูเขารวมโครงการเกิดความตระหนักถึงหนาที่ของพลเมืองที่ดี ตามระบบประชาธิปไตย ที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคี
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ผลลัพธ (Outcome)
ผูที่เขารวมโครงการสามารถใชชีวิตในสังคมดวยความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง และผูอื่น ตามสิทธิพลเมืองภายใตกรอบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103104030142

1. การสงเสริมความสามารถเด็ก
วัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรัก
สามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย”
จากกิจกรรม “New Cuisine”
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/2565-31/03/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หรือ จังหวัดอางทอง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : - คาตอบแทน
วิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ
ละ 600 บาท รวมเปนเงิน
7,200 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 40 ชุด ๆ
35 บาท รวมเปนเงิน 1,400
บาท
คาวัสดุประกอบการจัด
กิจกรรม 11,400 บาท

20,000.00

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

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท

รวม 20,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน
“เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่
พลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New
Cuisine”

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีความเขาใจในหนาที่
ของพลเมืองที่ดี รูรักสามัคคี และ
มีความรูในเรื่องประชาธิปไตย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายใจ
สติปญญา อารมณ และสังคม

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

40

0

0

รอยละ

0

80

0

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรค ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำใหไมสามารถดำเนิน โรนา 2019 และดำเนินการตามมาตรการปองกันการแพร
กิจกรรมได
ระบาดของโรคอยางรัดกุม และหากไมสามารถดำเนินการ
ในพื้นทีไ่ ดตองจัดกิจกรรมผานสือ่ ออนไลนแทน

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
รหัสโครงการ 6508000010
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง มีลักษณะเปนพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกร ปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือ การขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทำการหลังการเก็บเกี่ยว
ไมมีอาชีพที่แนนอน ทำใหขาดโอกาสที่จะพัฒนา และสรางรายไดใหกับครัวเรือนหรือชุมชน ประชาชนที่เปน
ผู สู งอายุ ร ายได ไม เพี ย งพอต อ การดำรงชี วิต และขาดการกลุม อาชี พที่ ยั่งยืน ดังนั้ น เพื่ อเปน การยกระดั บ
เศรษฐกิจ ฐานรากของชุม ชนของประชาชนในตำบลองครัก ษ อำเภอโพธิ์ท อง จังหวัด อางทอง สาขาวิช า
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานการสงเสริม/พัฒ นาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทอาหารดวยองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตำบลองครักษ และหนวยงานราชการภายในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง และสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง ขับเคลื่อนโครงการผานการบูรณาการเพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง เพื่ อสรางการรวมกลุมที่ยั่งยืน โดยมีระบบการบริห ารจั ดการที่ดี
สงเสริมใหเกิดทุนหมุนเวียนภายในชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑในชุมชนใหไดคุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้ง
พัฒนาชองทางการตลาดทุกมิติ เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน ซึ่งจะทำใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึก (Focus group) โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียในพื้นที่ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
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2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากรชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
3) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ และฉลากสินคาสำหรับผลิตภัณฑชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง
4) เพื่อถายทอดองคความรู และนวัตกรรมจากโครงการสูชุมชน ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนำองค
ความรูที่ไดทั้งหมดจากโครงการไปตอยอด และประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. กลุมเปาหมาย
1) ประชาชน/สมาชิกกลุมอาชีพ/สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง จำนวน 30 คน
2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5074908 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร (ภาคการศึกษาที่ 1/2564) จำนวน 4 คน.
6. วิธีการดำเนินงาน ลงพื้นที่ชุมชนในการจัดกิจกรรม
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 125,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ไดผลิตภัณฑอาหารที่เปนอัตลักษณ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไปใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชนได
เชิงเวลา
1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

2

รอยละ

80

เดือน

9

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนำหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานอาหารในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน.
ผลกระทบ (Impact)
ผูที่เขารวมโครงการมีทักษะในการพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑอาหารโดยอาศัยองคความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ผูที่เขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร
ไปใชในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑกอใหเกิดการสรางรายไดในชุมชนอยางยั่งยืน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102060142

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. เก็บขอมูลเชิงลึก
(Focus group) โดย
การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นที่
ตำบลองครักษ อำเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย 7,550
บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน
1 วัน ๆ ละ 2,450 บาท รวมเปน
2,450 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปน 3,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 1
วัน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท รวมเปน 2,100 บาท
คาวัสดุ 900 บาท
- วัสดุสำนักงาน ไดแก กระดาษ A4
ปากกา ลวด/คลิปหนีบกระดาษ และ
อื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,450 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1 (1ต.ค6431 ธ.ค.64)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน
8,450.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
8,450.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
2. พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารจากทรัพยากร
ชุมชนของตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

103102060242

ระยะเวลาดำเนินการ
ชวงไตรมาส 2 (วันที่
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

103102060342

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ
และฉลากสินคาสำหรับ
ผลิตภัณฑชุมชนของ
ตำบลองครักษ อำเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2 (1 ม.ค.
65 - 31 มี.ค.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
14,400 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน
ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
คาใชสอย 15,100 บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน
2 วัน ๆ ละ 2,450 บาท รวมเปน
4,900 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปน 6,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 2
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท รวมเปน 4,200 บาท
คาวัสดุ 25,600 บาท
- วัสดุสาธิตประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไดแก ผลผลิตทาง
การเกษตร เครื่องปรุงรส วัสดุงาน
ครัว และอื่นๆ สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ ๆ
ละ 12,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 14,400
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน
ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชัว่ โมง ๆ ละ
600 บาท รวมเปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย 15,100 บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน
2 วัน ๆ ละ 2,450 บาท รวมเปนเงิน
4,900 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 2 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปนเงิน 6,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 2
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท รวมเปนเงิน 4,200 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท
- ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑ
สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 5,000
บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,500 บาท

55,100.00

0.00

55,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

39,500.00

0.00

39,500.00

0.00

จำนวนเงิน
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

103102060442

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. ถายทอดองคความรู
และนวัตกรรมจาก
โครงการสูชุมชน
ตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของเพื่อนำองค
ความรูที่ไดทั้งหมดจาก
โครงการไปตอยอด
และประยุกตใชเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
14,400 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน
ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชัว่ โมง ๆ ละ
600 บาท รวมเปนเงิน 14,400 บาท
คาใชสอย 7,550 บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน
1 วัน ๆ ละ 2,450 บาท รวมเปนเงิน
2,450 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
รวมเปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 1
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท รวมเปนเงิน 2,100 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,950 บาท

21,950.00

รวม

125,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.
65- 30 มิ.ย.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลองครักษ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
21,950.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. เก็บขอมูลเชิงลึก (Focus group) โดย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ตำบล
องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

2. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากร
ชุมชนของตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ และฉลากสินคา
สำหรับผลิตภัณฑชุมชนของตำบล

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจายได
ตามไตรมาส และปงบประมาณ

รอยละ

80

0

0

0

ชึ้น

0

2

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฉลาก และ
บรรจุภัณฑสินคา

รอยละ

0

80

0

0

งาน

0

2

0

0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผูเขารวม
กิจกรรม
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กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการอาหารไป
ใชในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑชุมชนได

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

30

0

รอยละ

0

0

80

0

องครักษ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

4. ถายทอดองคความรู และนวัตกรรม
จากโครงการสูชุมชน ตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของเพื่อนำองคความรูที่ไดทั้งหมด
จากโครงการไปตอยอด และประยุกตใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ประชาชนในพื้นที่อาจไมเขาใจในวัตถุประสงค และ
รูปแบบการดำเนินโครงการ
ความไมสม่ำเสมอของกลุมเปาหมายในการเขารวม
กิจกรรม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การทำความเขาใจกับชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดรับขอมูลที่
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในอนาคต
จัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยใช
กระบวนการมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารยปยธิดา สุดเสนาะ

358

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ
เพื่อการกระจายรายไดอยางยั่งยืน รหัสโครงการ 6508000014
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร ที่จะนำไปสูการสรางขีด
ความสามารถ และขยายศักยภาพทางการคาระดับพื้นที่ และระดับประเทศ โดยการใหบริการทางวิชาการดวย
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมแกชุมชนทองถิ่น ภายใตยุทธศาสตรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และพึ่งพาตนเองไดบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จึงมี
แนวคิดในการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารแขนงตาง ๆ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่ (Baseline data) โดยการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่มีความจำเปนเรงดวนในการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในจังหวัด
อางทองรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ.
2) เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กในจังหวัดอางทองดวยองคความรู และนวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน.
5. กลุมเปาหมาย
กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง จำนวน 3 กลุม ๆ ละ 30 คน (รวม 90 คน)
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6. วิธีการดำเนินงาน ลงพื้นที่ชุมชนและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 940,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร ที่ไดรบั การพัฒนา และยกระดับ
เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกตใชใน
การพัฒนาทักษะการผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหาร เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
1. โครงการแลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายไดตามไตรมาส และปงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

9

รอยละ

85

เดือน

12

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผูที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนำหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานอาหารในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
ผลกระทบ (Impact)
ผูที่เขารวมโครงการมีทักษะในการพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑ OTOP โดยอาศัยองคความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
ผูที่เขารวมโครงการสามารถนำองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหารไป
ใชในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ OTOP กอใหเกิดการสรางรายไดในชุมชนอยางยั่งยืน

361

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102070142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. ศึกษาบริบท และ
ขอมูลเชิงพื้นที่
(Baseline data) โดย
การรับฟงความคิดเห็น
ของกลุมอาชีพ และ
วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
ที่มีความจำเปนเรงดวน
ในการเพิ่มขีด
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจในจังหวัด
อางทองรวมกับหนวยงาน
ภาคีเครือขายตาง ๆ

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย 30,200
บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 4
วัน ๆ ละ 2,450 บาท รวมเปนเงิน
9,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน ๆ 1
มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท รวม
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 4 วัน
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท
รวมเปนเงิน 8,400 บาท
คาวัสดุ 30,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน ไดแก กระดาษ A4
กระดาษปกแข็ง กระดาษบอรด ซีดี
ปากกา สมุดบันทึก น้ำยาลบคำผิด
คลิปหนีบกระดาษ กาว ซองเอกสาร
เทปกาว กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ
และอื่นๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,200 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
129,600 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ
ละ 12 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 129,600 บาท
คาใชสอย 90,600 บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน
12 วัน ๆ ละ 2,450 บาท เปนเงิน
29,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 12 วัน ๆ
1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 36,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 12
วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท เปนเงิน 25,200 บาท
คาวัสดุ 225,000 บาท
- วัสดุสำหรับพัฒนา และสาธิต
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก
ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องปรุงรส
วัสดุงานครัว และอื่นๆ สำหรับ 9
ผลิตภัณฑ ๆ ละ 25,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 445,200 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค6431ธ.ค.64)

103102070242

สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
องครักษ ตำบลองครักษ
2. พัฒนา และยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ OTOP ของ
กลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัด
อางทองดวยองคความรู
และนวัตกรรมโดยใช
ทรัพยากรชุมชนเปนฐาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.65
- 31 มี.ค.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
องครักษ ตำบลบาง
ระกำ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

60,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
60,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

445,200.00

0.00

445,200.00

0.00

0.00
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. สรางความโดดเดนของ
บรรจุภัณฑ และแบรนด
สินคาสำหรับผลิตภัณฑ
OTOP ของกลุมอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชนขนาด
เล็กในจังหวัดอางทอง

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 64,800
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ
ละ 6 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 64,800 บาท
คาใชสอย 54,300 บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 6
วัน ๆ ละ 2,450 บาท เปนเงิน 14,700
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 6 วัน ๆ 1
มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท เปน
เงิน 18,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 6 วัน
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท
เปนเงิน 12,600 บาท
- คาจางออกแบบฉลากสินคา สำหรับ 9
ผลิตภัณฑ ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน
9,000 บาท
คาวัสดุ 81,000 บาท
- ฉลากสินคา สำหรับ 9 ผลิตภัณฑ ๆ
ละ 4,000 บาท เปนเงิน 36,000
บาท
- บรรจุภัณฑ สำหรับ 9 ผลิตภัณฑ ๆ
ละ 5,000 บาท เปนเงิน 45,000 บาท

103102070342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2 ( 1 ม.ค.65
- 31 มี.ค.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
องครักษ ตำบลบางระกำ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน
200,100.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,100 บาท
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
200,100.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. พัฒนาศูนยกลางตลาด
และชองทางการตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ OTOP
ของกลุมอาชีพ และ
วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
ในจังหวัดอางทอง

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 64,800
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ
ละ 6 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600
บาท เปนเงิน 64,800 บาท
คาใชสอย 66,300 บาท
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ
จำนวน 6 วัน ๆ ละ 2,450 บาท เปน
เงิน 14,700 บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 6 วัน
ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 18,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน
6 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35
บาท เปนเงิน 12,600 บาท
- คาจางออกแบบกราฟกปาย
จำนวน 21 รูปแบบ ๆ ละ 1,000 บาท
เปนเงิน 21,000 บาท
คาวัสดุ 30,000 บาท
- วัสดุเผยแพร และประชาสัมพันธ
ไดแก ปายไวนิล ปายอะคริลิก ปาย
สติ๊กเกอร ปายฟวเจอรบอรด และอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 161100 บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน 43,200
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3
คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท เปนเงิน 43,200 บาท
คาใชสอย
- คาเชาเหมารถตูปรับอากาศ จำนวน 4
วัน ๆ ละ 2,450 บาท เปนเงิน 9,800
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน
ๆ 1 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท
- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม จำนวน 4 วัน
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 ชุด ๆ 35 บาท
เปนเงิน 8,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73400 บาท

103102070542

103102070442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3 (1 เม.ย.65
- 30 มิ.ย.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
รำมะสัก ตำบลบางระกำ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

5. พัฒนาการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรู
ชุมชนสูการใชประโยชน
เชิงพื้นที่อยางยั่งยืนของ
กลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัด
อางทอง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4 (1 ก.ค.6530 ก.ย.65)
สถานที่ดำเนินการ
ตำบลรำมะสัก ตำบล
องครักษ ตำบลบางระกำ
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อางทอง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

161,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
161,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

73,400.00

0.00

0.00

0.00

73,400.00

รวม 940,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่
(Baseline data) โดยการรับฟงความ
คิดเห็นของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กที่มีความจำเปนเรงดวน
ในการเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดอางทองรวมกับ
หนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ

2. พัฒนา และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม
อาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กใน
จังหวัดอางทองดวยองคความรู และ
นวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน

3. สรางความโดดเดนของบรรจุภัณฑ
และแบรนดสินคาสำหรับผลิตภัณฑ
OTOP ของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง

4. พัฒนาศูนยกลางตลาด และชองทาง
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ OTOP ของ
กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
ในจังหวัดอางทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

90.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมเขาใจรูปแบบการ
ดำเนินงานตางๆ เพื่อนำไปสู
เปาหมายของโครงการฯ รวมกัน
ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่
เขารวมกิจกรรม 90 คน

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

90.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปประยุกตใชใน
การพัฒนาทักษะการผลิตสินคา
OTOP ประเภทอาหาร เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑ
และแบรนดสินคาที่โดดเดน และ
เปนอัตลักษณของชุมชน

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

9.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนำองคความรู
ตางๆ ไปบูรณาการตอยอดในการ
พัฒนาความโดดเดนของบรรจุ
ภัณฑ และแบรนดสินคาสำหรับ
ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร
ได ไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

90.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมเขาใจรูปแบบการพัฒนา
และการบริหารจัดการศูนยกลาง
ตลาด และชองทางการตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ OTOP ไมนอย
กวา

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม
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กิจกรรมยอย
5. พัฒนาการบริหารจัดการศูนยการ
เรียนรูชุมชนสูการใชประโยชนเชิงพื้นที่
อยางยั่งยืนของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อำเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอางทอง

คน

0.00

0.00

0.00

90.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมเขาใจรูปแบบการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชนสูการ
ใชประโยชนเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน
ไมนอยกวา

รอยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ชุมชน และภาคีเครือขายอาจไมเขาใจในวัตถุประสงค
ของโครงการ และเปาหมายการดำเนินโครงการ
ความไมสม่ำเสมอของกลุมเปาหมายในการเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
การทำความเขาใจกับชุมชนและภาคีเครือขายแบบมีสวนรวม เพื่อผู
มีสวนไดสวนเสียไดรบั ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ถูกตอง
จัดกระบวนการทำงานใหเปนระบบตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย โดยอาศัยผูน ำชุมชน/ผูนำกลุมชวยสนับสนุน และ
กระตุนกลุมเปาหมายใหเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรบั จากโครงการ
อยางเปนรูปธรรม

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคำ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยววิถีอโยธยาภายใตแนวคิด
Souvenir of Ayodhya รหัสโครงการ 6508000017
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
อยุธยามีฐานะเปนราชธานีเกาแหงสยามที่ยังคงปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ที่แสดงถึงความรุงเรือง
ในอดีต ประกอบดวยอาราม วิหาร สถูปบริวาร รวมถึงคูคลองโบราณ กระจายตัวอยูทั่วไปทั้งในและนอกเกาะ
เมืองอยุธยา ทำใหเมืองอยุธยาในปจจุบันมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญ ซึ่งนอกจะจากจะมี
คุณคาในเชิงโบราณคดีแลว ยังมีคุณคาตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันมีอุตลักษณ ที่เรียกวา การทองเที่ยว
วิถีอโยธยา
4. วัตถุประสงค
เพื่ อ ยกระดั บ ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ ลิ ต ชุ ม ชุ น ให มี ศั ก ยภาพและเป น ที่ ย อมรั บ จากนั ก ท อ งเที่ ย ว มี
คุณลักษณะของ “Souvenir of Ayodhya” ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยววิถีอโยธยาไดอยางยั่งยืน
5. กลุมเปาหมาย
ผูผลิตและผูจำหนายผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดำเนินงาน
1) การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
2) การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
3) การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด
4) การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับมาตรฐานภัณฑระดับชาติ
เชิงเวลา
1. กิจกรรมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การใชจายงบประมาณสอดลองกับกิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ราย

20

ผลิตภัณฑ

2

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ไดนวัตกรรมผลิตภัณฑเชิงหัตถศิลปประยุกต โดยอาศัยแนวคิดการสืบสานภูมิปญญาชาวบานดวย
วิทยาการรวมสมัย
ผลกระทบ (Impact)
ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมีสวนสนับสนุนอัตลักษณ ชุมชน จังหวัด และสามารถสนับสนุนการ
สรางมูลคาจากการทองเที่ยว
ผลลัพธ (Outcome)
ผลงานสรางสรรคเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เขารวมโครงการเปนที่ยอมรับในเวทีวิชาการระดับ
ทองถิ่นหรือระดับชาติ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102080142

1. 1. การศึกษาความพรอม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5000 บาท
- คาวัสดุ 7600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท

จำนวนเงิน
27,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
27,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103102080242

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและ
กรรมวิธีผลิต

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 14400
บาท
คาใชสอยและวัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5600 บาท
- คาวัสดุ 30000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาเชารถตู 4 ครั้งๆละ 1 คันๆ
ละ 2,250 บาท 4500 บาท
- คาวิเคราะหและทดสอบ/
ออกแบบผลิตภัณฑ 20000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200 บาท
- คาวัสดุ 54300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอยและ
วัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
11200
- คาวิเคราะหมาตรฐาน/ขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ ออกแบบ
และอื่นๆ 13800
- คาวัสดุ 8000
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 33000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/256431/12/2564

103102080342

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ
(Product realization) และ
การวางกลยุทธสูตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

103102080442

4. การติดตามผลเพื่อ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/256530/09/3565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

90,000.00

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

33,000.00

รวม 200,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. การศึกษาความพรอมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ

2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธี
ผลิต

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

20

0

0

0

รายการ

2

0

0

0

คน

20

0

0

0
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กิจกรรมยอย

3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ (Product
realization) และการวางกลยุทธสู
ตลาด

4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับ
มาตรฐานภัณฑระดับชาติ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

2

0

0

0

คน

0

10

10

0

รายการ

0

1

1

0

คน

0

0

0

20

ชึ้น

0

0

0

2

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ศิริพรวิศาล
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รหัสโครงการ 6508000019
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเล็งเห็นความสำคัญของสินคาจากโครงการ OTOP จึงได
ออกนโยบายและแผนงานตางๆ อยางตอเนื่ อง (ภายใตกรอบยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชดำริ) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหสินคาจากโครงการ OTOP ไดมีโอกาสขยาย
ตลาดออกสูตางประเทศใหมากขึ้น เปนการใชทรัพยากรและวัตถุดิบของประเทศอยางคุมคา และเพิ่มแนวทาง
ในการสรางรายไดใหแกชุมชนและประเทศรวมถึงการชวยกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโต
อยางยั่งยืนตอไปในระยะยาว ดังนั้นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร จึงไดจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จั
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน
3) ความสามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
5. กลุมเปาหมาย
สมาชิกในชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
6. วิธีการดำเนินงาน
ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 480,300.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนรูปแบบผลิตภัณฑ
เชิงคุณภาพ
1. ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนไดมาตรฐาน
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รูปแบบ

2

ผลิตภัณฑ

1

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) พัฒนาผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP
2) เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน
ผลกระทบ (Impact)
1) ไดผลิตภัณฑชุดรอยมาลัยดวยตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ OTOP จำนวน 2 ผลิตภัณฑ
2) มีอาชีพ สรางรายได และสรางผลิตภัณฑใหมใหแกชุมชน
3) สามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลลัพธ (Outcome)
1.ความสามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102090242

103102090142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. 1. ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ศึกษาบริบท และแนวทางการ
ดำเนินโครงการ โดยการจัดประชุม
อยางมีสวนรวมกับภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบ
การทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ
พวงมาลัย บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การ
บัญชีการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร
ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ใชสอย
รายละเอียด : -คาอาหาร
คนละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
จำนวน 30 คน =3,000
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ X 30 คน=
2,100
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5100 บาท

5,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
5,100.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
=32,400
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

375

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

69,200.00

0.00

0.00

103102090442

103102090342

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแต
ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ
เจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐาน
ของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยาง
ยั่ง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
=32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)=
21,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
=32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)
=21,500 บาท

69,200.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69200
บาท

376

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
69,200.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

69,200.00

0.00

103102090542

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
5. 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ
เจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
ใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐาน
ของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิด
การบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่3

103102090642

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6. 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บรักษาและเพิ่ม
โอกาสในการจัดจำหนายผลิตภัณฑ
พวงมาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่3
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)=
21,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,200
บาท

69,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
-คาวัสดุและอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ(ถั่วเฉลี่ย)=
35,200 บาท
-คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ (ถั่วเฉลี่ย)=
15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 97,900
บาท

97,900.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
69,200.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

97,900.00

0.00

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102090742

7. 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำบัญชีบนระบบคลาวดแอป
พลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
พวงมาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่3

103102090842

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
8. 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สื่อสารการตลาดทุกมิติ การ
สงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบ
การตลาดของผลิตภัณฑชุมชนใน
รูปแบบของออนไลน และออฟไลน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่4

103102090942

สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
9. 9. ประชุม สังเคราะห วิเคราะห
ผล ประเมินผลการดำเนินงาน
รวมกับชุมชน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส4
สถานที่ดำเนินการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนตำบลกบเจา
เลขที่ 19 หมู 8 ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : -คาตอบแทน
วิทยากร 3 ครั้งๆละ 3 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท=
32,400 บาท
-คาอาหารคนละ 3 มื้อๆละ
100 บาท จำนวน 30 คน=
9,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 6 มื้อ X 30 คน=
6,300 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,700
บาท

47,700.00

0.00

0.00

47,700.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : -คาอาหาร
คนละ 1 มื้อๆละ 100 บาท
จำนวน 30 คน=3,000 บาท
-คาอาหารวางมื้อละ 35 บาท
จำนวน 2 มื้อ X 30 คน=
2,100 บาท

5,100.00

0.00

0.00

0.00

5,100.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,100
บาท

รวม 480,300.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
47,700.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1. ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษา
บริบท และแนวทางการดำเนินโครงการ
โดยการจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวม
วางแผนระบบการทำงานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ พัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชี
การตลาด

2. 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกร
ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก
เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได
อยางยั่งยืน

3. 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแต ผลิตภัณฑ
ที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบล
กบเจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยให
ภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุดทำพวงมาลัยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่
1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลกบ
เจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิ
ปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชน
เปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่ง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

คน

30.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูรวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาลัยขอ
พระกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
อบรม

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

คน

0.00

30.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
พวงมาลัยตัวกระแต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดทำ
พวงมาลัยดวยตนเอง

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00
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กิจกรรมยอย
5. 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวยตนเอง
ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน ตำบลกบเจา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก
เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมกับชุมชนได
อยางย

6. 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บ
รักษาและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑพวงมาลัย
7. 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
บัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และ
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑพวงมาลัย

8. 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริม
การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของ
ผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน
และออฟไลน

9. 9. ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล
ประเมินผลการดำเนินงานรวมกับชุมชน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนา
ผลิตภัณฑชุดทำพวงมาลัยดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บรรจุภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ
คน

0.00
0.00

0.00
0.00

2.00
30.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑ
พวงมาลัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

30.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสงเสริม
การตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาด
ของผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ดำเนินงาน

รายการ

0.00

0.00

1.00

0.00

คน

0.00

0.00

0.00

30.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

90.00
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
โรคระบาดที่อาจจะสงผลตอการจัดกิจกรรม

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
- จัดกิจกรรมในรูปแบบ Social Distancing
มีมาตรการในการปองกันการกระจายของโรค เชน การสวม
หนากากอนามัย การวัดอุณหภูมิรางกาย การลางมือดวยเจล
แอลกอฮอล

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวนพา ลีละศุภพงษ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพลังวิทยรวมสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
รหัสโครงการ 6508000024
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ X ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิ่งที่ทรงคุณคาทั้งงานศิลปะ งานอาหาร งานผา แตปจจุบัน
ไดเลือนหายไปจากสังคม เนื่องจากมีกระแสความนิยมของตางชาติเขามามีบทบาทในสังคมไทย ทำใหคนรุน
หลังไมรูจักศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาประจำชาติ ที่เปนเอกลักษณดานวัฒนธรรม ที่กำลังจะเลือนหายไปจาก
ปจจุบัน ดวยฐานที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูทามกลางเมืองแหงศิลปวัฒ นธรรมมรดกโลก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาท องถิ่น ให คงอยูคูชาติไทย จึงไดจัดทำโครงการพลังวิทย สืบ สาน ตอยอด ศิลปวัฒ นธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น อันจะสามารถกระตุนกระแสการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไดเปนอยาง เพื่อรวบรวมภูมิปญญาจาก
ทองถิ่น สรางองคความรู และกระตุนใหเกิดการฝกฝน พัฒนาทักษะใหมากขึ้นสูมาตรฐานสากล รวมถึงการ
ถายทอด และเผยแพรองคความรูดังกลาวสูกลุมเปาหมาย โดยใหการสนับสนุนอาจารยและนักศึกษาไดเขารวม
การกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง
2) เพื่อสรางองคความรู และกระตุน และกระตุนใหเกิดการฝกฝน พัฒนาทักษะใหมากขึ้นสู
มาตรฐานสากล
3) การถายทอด และเผยแพรองคความรูดังกลาวสูกลุมเปาหมาย
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5. กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จำนวน 100 คน
2) อาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 30 คน
3) ชุมชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง
จำนวนอยางนอย 1 ชุมชน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) สำรวจและรวบรวมองคความรู
2) สรางองคความรู โดยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการฝกฝน
3) เปดเวทีเพื่อการถายทอด และเผยแพร องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น สูกลุมเปาหมาย
4) ติดตามผลการดำเนินโครงการ และประเมินโครงการ เพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงโครงการปถัดไป
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. อาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ไดขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
เชิงเวลา
1. เบิก-จาย ไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. ครบถวนตามงบประมาณ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน

100
30

ชุมชน

1

ครั้ง

4

บาท

200,000

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
-ไดขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นผานกระบวนการรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร และศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ อยางนอย 1 ชุมชน
ผลกระทบ (Impact)
สามารถเผยแพรหรือตอยอดการดำเนินงานในปถัดไป และขยายไปยังภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่อื่นๆ
ที่มีความสนใจ
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ผลลัพธ (Outcome)
-สามารถเผยแพรหรือตอยอดการดำเนินงานในปถัดไป และขยายไปยังภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่อื่นๆ
ที่มีความสนใจ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

1. สำรวจและ
รวบรวมองคความรู

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. สำรวจและรวบรวมองค
ความรู
30,000 บาท
งบดำเนินงาน :
· คาใชสอย
- คาเชารถตู 3 ครั้ง * 1 คัน * 2,300
บาท
6,900 บาท
- คาอาหารกลางวัน 50 บาท * 30 คน *
3 ครั้ง
4,500 บาท
- คาอาหารเบรก 25 บาท * 30 คน * 2
มื้อ * 3 ครั้ง 4,500 บาท
- คาจางถายทำวีดีโอ 2 ครั้ง * 4,550
บาท
9,100 บาท
· คาวัสดุ
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : งบดำเนินงาน :

103110080142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส1
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

2. สรางองคความรู
โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุนให
กลุมเปาหมายเกิด
การฝกฝน

103110080242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

· คาตอบแทน 10,800
- คาตอบแทนวิทยากร 3 คน * 6 ชั่วโมง
* 600 บาท 10,800 บาท
· คาใชสอย 44,200
- คาเชารถบัส 2 ครั้ง * 1 คัน * 4,600
บาท
9,200 บาท
- คาอาหารกลางวัน 50 บาท * 50 คน *
3 ครั้ง
7,500 บาท
- คาอาหารเบรก 25 บาท * 50 คน * 2
มื้อ * 3 ครั้ง 7,500 บาท
- คาจางถายทำวีดีโอและสื่อ
ประชาสัมพันธ 2 ครั้ง * 5,000 บาท
10,000 บาท
· คาวัสดุ 5,000
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

3. เปดเวทีเพื่อการ
ถายทอด และ
เผยแพร องคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : · คาใชสอย
60000
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ * 100 คน *
70 บาท 7,000 บาท
- คาอาหารเบรค 1 มื้อ * 100 คน * 30
บาท
3,000 บาท
- คาจางถายทำวีดีโอและถายทอดสด
15,000 บาท
- คาจางทำสื่อประชาสัมพันธ
10,000 บาท
- คาเชาเครื่องเสียงและแสงสี
15,000 บาท
- คาจางตกแตงสถานที่ 10,000 บาท
· คาวัสดุ 20000
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : · คาใชสอย
25000
- คาเชารถตู 3 ครั้ง * 1 คัน * 2,300
บาท
6,900 บาท
- คาอาหารกลางวัน 50 บาท * 30 คน *
3 ครั้ง
4,500 บาท
- คาอาหารเบรก 25 บาท * 30 คน * 2
มื้อ * 3 ครั้ง 4,500 บาท
- คาจางถายทำวีดีโอ 2 ครั้ง * 4,550
บาท
9,100 บาท
· คาวัสดุ 5000
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม
5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

103110080342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

103110080442

4. ติดตามผลการ
ดำเนินโครงการ และ
ประเมินโครงการ
เพื่อนำขอมูลมา
ปรับปรุง
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกลเคียง

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

80,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
80,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวม 200,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. สำรวจและรวบรวมองคความรู

2. สรางองคความรู โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการ
ฝกฝน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

10

0

0

0

งาน

1

0

0

0

ครั้ง

0

50

0

0

386

กิจกรรมยอย

3. เปดเวทีเพื่อการถายทอด และเผยแพร
องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น

4. ติดตามผลการดำเนินโครงการ และ
ประเมินโครงการ เพื่อนำขอมูลมา
ปรับปรุง

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษา/อาจารย/บุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เปดเวทีเพื่อ
เผยแพรองคความรูไดตามที่
กำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาและอาจารย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามผล
การดำเนินการในพื้นที่เปาหมาย
ไดไมนอยกวา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

1

0

0

คน

0

0

100

0

ครั้ง

0

0

1

0

ครั้ง

0

0

0

10

รอยละ

0

0

0
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ อาจารยสมปรารถนา สุขเกษม
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000033
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวั ต กรรม และโครงการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การบริ ก ารวิ ช าการ งานวิ จั ย และทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมหลักที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองดำเนินการเพื่อใหสาขาวิชาทุกสาขา
ในคณะไดดำเนินการโครงการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย จึงไดมอบหมาย
ใหทุกสาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการในศาสตรของสาขาโดยใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ งานวิจัย เปาหมายเพื่อจัดอบรมบริการวิชาการใหกับประชาชน ชุมชุน และสังคม ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามพันธกิจของคณะ
4. วัตถุประสงค
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานจัยจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
6. วิธีการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 480,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หลักสูตร

16

รอยละ

85

หลักสูตร

16

รอยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมโครงการทุกหลักสูตรของคณะ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการบริการวิชาการ วิจัย
เชิงเวลา
1. หลักสูตรดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. เบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอ

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีจำนวนโครงการบริการวิชาการ 16 โครงการ
ผลกระทบ (Impact)
เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาบริการวิชาการ การวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
ผลลัพธ (Outcome)
มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ใชแอปพลิเคชันสำหรับสรางสื่อ
และกราฟกออนไลนสำหรับครู

103110090142

ระยะเวลาดำเนินการ
1มกราคม 2565-31 มีนาคม
2565
สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
7,200
- คาตอบแทนวิทยากร

จำนวนเงิน
30,000.00

• คาใชสอย 12,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาจางจัดพิมพเอกสาร
- คาถายเอกสารและเขาเลม
• คาวัสดุ 10,800
- คาวัสดุสำนักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103110090242

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103110090342
103110090442

6,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาทอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

2. โครงการ การแปรรูปมะกรูด
แชอิ่ม กลุมสตรีตำบลโพสาว
หาญ อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาวัสดุ 22800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดิน
เพื่อกำจัดขยะอินทรียในสวน
เกษตรเพื่อความพอเพียงและ
ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค.2564-31 ธ.ค.2564
สถานที่ดำเนินการ
สวนเกษตรใน จ.
พระนครศรีอยุธยา และ จ.
อางทอง
4. โครงการ การอบรมโปรแกรม
พีแอลซี (PLC) เพื่อควบคุม
ระบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-30 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. โครงการ ดับเพลิงขั้นตน
ฝกซอมแผนและอพยพหนีไฟ
103110090542

30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
6,000.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
7,200 บาท
คาใชสอย 5,100 บาท
คาวัสดุ 17,700 บาท

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
9,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
9,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา

391

รหัส
12
หลัก

แผนการปฏิบตั งิ าน
ชือ่ กิจกรรมยอย

103110090842

103110090742

103110090642

6. โครงการ เตรียมความพรอม
วิชาคณิตศาสตรกอนสอบเขา
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
สถานศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัด
ใกลเคียง
7. โครงการ อบรมอาหารจาก
จุลินทรีย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.64-30 ก.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
8. โครงการ การทำน้ำมันไพร
สำหรับนวดเพื่อผูสูงวัย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65

103110090942

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. โครงการ บอรด
อิเล็กทรอนิกสเขียนโปรแกรม
เพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31มี.ค.65

103110091042

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพร
ไทยเพื่อสุขภาพ ชวงการแพร
ระบาดโควิด-19
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

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

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาวัสดุ 22,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

103110091142
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11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ
เนื้อมะมวงในน้ำเชื่อมสำเร็จรูป
ในบรรจุภัณฑทนความรอนชนิด
ออนตัวโดยการมีสวนรวมกับ
กลุมเกษตรกร

103110091242
103110091342
103110091442

30,000.00

30,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาวัสดุ 22,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
1ต.ค.65-31 ธ.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
ต.องครักษ จ.อางทอง
12. โครงการ สาธารณสุขนำสุข
แกเยาวชน

103110091542

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 30,000 บาท

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65
สถานที่ดำเนินการ
อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
13. โครงการอบรม IOT เพื่อ
การเกษตร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
14. โครงการอบรมพีแอลซี และ
ระบบควบคุมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติเบื้องตน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65-31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
15. โครงการตระหนักรูเดานพ
ลังงาน (Energy Literacy) สู
การใชทรัพยากรพลังงานเพื่อ
ชีวิตอยางยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ม.ค.65- 31 มี.ค.65
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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103110091642

16. โครงการอบรมการใช
เครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการ
นำไปประยุกตใช
ระยะเวลาดำเนินการ
1 เม.ย.65-30 มิ.ย.65

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากร 7,200 บาท
คาใชสอย 12,000 บาท
คาวัสดุ 10,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

จำนวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

30,000.00

0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.
65)
0.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดไกลเคียง

รวม 480,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชแอป
พลิเคชันสำหรับสรางสื่อและกราฟก
ออนไลนสำหรับครู

2. โครงการ การแปรรูปมะกรูดแชอิ่ม
กลุมสตรีตำบลโพสาวหาญ อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา

3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อ
กำจัดขยะอินทรียในสวนเกษตรเพื่อ
ความพอเพียงและยั่งยืน

4. โครงการ การอบรมโปรแกรมพีแอลซี
(PLC) เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม

5. โครงการ ดับเพลิงขั้นตน ฝกซอมแผน
และอพยพหนีไฟ

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมอบรม

คน

0

40

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการไดรับความรูทางดานทักษะ
ในการใชแอปพลิเคชันสำหรับสรางสื่อ
และกราฟกออนไลน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม

รอยละ

0

80

0

0

คน

43

43

43

43

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมอบรมในโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

รอยละ

85

85

85

85

คน

30

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถนำ
เทคโนโลยีหรือองคความรูไปใชตอได
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม

รอยละ

85

0

0

0

คน

0

20

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรมไดรับ
ความรูความเขาใจในการเผชิญเหตุ
ภาวะฉุกเฉิน และการปองกันและ
ระงับอัคคัภัยเบื้องน

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

0

60

0

รอยละ

0

0

85

0
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6. โครงการ เตรียมความพรอมวิชา
คณิตศาสตรกอนสอบเขามหาวิทยาลัย

7. โครงการ อบรมอาหารจากจุลินทรีย

8. โครงการ การทำน้ำมันไพรสำหรับ
นวดเพื่อผูสูงวัย

9. โครงการ บอรดอิเล็กทรอนิกสเขียน
โปรแกรมเพื่อการศึกษา

10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพรไทยเพื่อ
สุขภาพ ชวงการแพรระบาดโควิด-19

11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อ
มะมวงในน้ำเชื่อมสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ
ทนความรอนชนิดออนตัวโดยการมีสวน
รวมกับกลุมเกษตรกร

12. โครงการ สาธารณสุขนำสุขแก
เยาวชน

13. โครงการอบรม IOT เพื่อการเกษตร

14. โครงการอบรมพีแอลซี และระบบ
ควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องตน

15. โครงการตระหนักรูเดานพลังงาน
(Energy Literacy) สูการใชทรัพยากร
พลังงานเพื่อชีวิตอยางยั่งยืน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรม
ไดรับความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงวัยในการสรางผลิตภัณฑเพื่อ
ใชเองและจำหนายได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับ
ความรูเพื่อนำไปตอยอดในการศึกษา
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการไดรับความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ และไดรับ
ความรูในดานทักษะการผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรู
ความเขาใจดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมตระหนัก
รูดานพลังงาน (Energy Literacy) สู
การใชทรัพยากรพลังงานเพื่อชีวิตที่
ยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
โครงการเกิดกระบวนการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษทรัพยากรพลังงาน

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

2

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

40

40

40

รอยละ

0

85

85

85

คน

0

0

50

0

กิจกรรม

0

0

1

0

คน

0

60

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

0

75

0

0

รอยละ

0

85

0

0

คน

20

0

0

0

รอยละ

85

0

0

0

คน

0

0

85

0

รอยละ

0

0

85

0

คน

0

30

0

0

รอยละ

0

825

0

0

คน

0

20

0

0

รอยละ

0

80

0

0

ครั้ง

0

1

0

0

รอยละ

0

85

0

0
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กิจกรรมยอย
16. โครงการอบรมการใชเครื่องมือวัด
ทางฟสิกสกับการนำไปประยุกตใช

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมการใช
เครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการนำไป
ประยุกตใช
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผูเขารวม
โครงการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ครั้ง

0

0

1

0

คน

0

0

30

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เอกสารหมายเลข 1

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
รหัสโครงการ 6508000034
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
ประเภทโครงการ
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[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาโครงการ “ฟารมตัวอยางภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน”มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูทางการเกษตรเดิมใหมีความทันสมัยดวยนวัตกรรมดานตาง ๆ และรวบรวมนวัตกรรม
และองคความรูทางการเกษตร ไวเปนตนแบบการศึกษา พัฒนา และถายทอดองคความรูสูชุมชน วัตถุประสงค
อีกประการ คือ ใชนวัตกรรมและองคความรู มาสรางผลิตภัณฑทางการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑดินและปุย
ผลิตภัณ ฑ จากพืชผัก ผลิตภั ณฑ จากแมลง ผลิตภั ณฑ จากสัตว และผลิตภัณ ฑ จากเห็ด เพื่อเปน ผลิตภัณ ฑ
ตนแบบสำหรับเกษตรกรในชุมชนเครือชาย ชวยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเกษตรของชุมชน รวมทั้ง
เป น การเพิ่ ม รายได แ ละช องทางการจำหน าย ประกอบกับ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา ไดถู ก
กำหนดใหเปนศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงคการจัดตั้งใหเปนสถานที่สำหรับเปนแหลงเรียนรู แหลงอบรมบมเพาะ
รวบรวมและถายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร ภูมิปญญาดานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร และ
เป น ศูน ยกลางในการให บ ริการแลกเปลี่ ยนเรียนรูและเชื่อมโยงความรวมมือด านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ และนวัตกรรมทางการเกษตร
สู การเรีย นรู อย า งยั่ งยื น ” จึ งเป น ส ว นสนั บ สนุ น ที่ ส ำคัญ ประโยชน ที่ ได จ ากโครงการนี้ คื อ การพั ฒ นาต อ
ยอดจากฐานความรูเดิมโดยใชนวัตกรรมและองคความรูมาสรางผลิตภัณฑเกษตรตนแบบที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน สรางรายไดใหแกเกษตรกรไดอยางเปน รูปธรรม และถายทอดองคความรูสูชุมชน ทั้งหมดนี้ เพื่ อ
กอใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการองคความรู ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
รวมทั้งเปนสถานที่ผลิตบุคคลากรทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อใหการเกษตรไทยมีความมั่นคงและยั่งยืนเปน
รากฐานใหแกประเทศไทยสืบไป
4. วัตถุประสงค
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เพื่อพัฒนาจุดเรียนรูทางการเกษตร ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดินและปุย
โดยมีการถายทอดองคความรู เพื่อสรางผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนา รวมทั้งสามารถสราง
นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาจากการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม
5. กลุมเปาหมาย
1. เกษตรกร
2. นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร

ไมนอยกวา 35 คน
ไมนอยกวา 35 คน

6. วิธีการดำเนินงาน
1) ทำการพัฒนาจุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด
ไสเดือน สัตว ดินและปุย ทำการพัฒนาจุดการเรียนรูตอเนื่องจากจุดการเรียนรูเดิม โดยนำองคความรูมา
พัฒนา
2) จัดโครงการถายทอดองคความรู ทำการถายทอดองคความรูที่ไดจากการพัฒนาและเรียนรู สูชุมชน
เกษตรกร รวมทั้งผูสนใจ
3) มีผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนาตอยอดจากโครงการ นำผลผลิตที่ไดจากการผลิต
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 605,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนเกษตรกร
2. นักศึกษา
3. จุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ที่ไดรับการพัฒนา ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด
ไสเดือน สัตว ดินและปุย
4. การถายทอดองคความรู
5. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนา
6. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา
7. สื่อวิดีโอเพื่อการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม
เชิงคุณภาพ
1. สามารถนำเทคโนโลยีหรือองคความรูไปใชตอไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดำเนินกิจกรรมไดสำเร็จผลตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. ดำเนินกิจกรรมการซื้อจางเบิกจายตรงวัตถุประสงคของงาน
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
จุด

35
35
7

ครั้ง
ผลิตภัณฑ
ชิ้น
เรื่อง

4
7
1
7

เปอรเซ็นต

50

งาน

1

งาน

1

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีจุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ที่ไดรับการพัฒนา ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด
ไสเดือน สัตว ดินและปุย มีการถายทอดองคความรู ไมนอยกวา 4 ครั้ง มีผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจาก
การพั ฒ นา ไม น อยกวา 7 ผลิต ภั ณ ฑ มี น วัต กรรมที่ไดรับ การพั ฒ นา จำนวน 1 ชิ้น งาน มี สื่อวิดี โอเพื่ อการ
ถายทอดองคความรูและนวัตกรรม จำนวน 7 เรื่อง
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษามีความรู มีทักษะในการทำงานดานการเกษตร รวมถึงทักษะอื่น ๆ ในศตวรรษที่ 21
เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพทางการเกษตรไดอยางยั่งยืน
ผลลัพธ (Outcome)
เกษตรกร นักศึกษา สามารถนำองคความรู นวัตกรรม ผลิตภัณฑ ที่ไดไปใชในชีวิตประจำวัน และไป
ใชในการประกอบอาชีพ สรางรายได ไดอยางยั่งยืน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย

103102100142

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. 1. ทำการพัฒนาจุดเรียนรู
ทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู
ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ด
จิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดินและ
ปุย

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
การเกษตร คาวัสดุพัฒนาจุด
การเรียนรู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000
บาท

350,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
200,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหาร
และคาวัสดุการจัดโครงการ
ถายทอดองคความรู
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000
บาท

20,000.00

0.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ
ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. การจัดโครงการถายทอดองค
ความรู

103102100242

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน 2565-กันยายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102100342

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่
เกิดจากการพัฒนาตอยอดจาก
โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม 2565-มิถุนายน
2565

103102100542

103102100442

สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินการ
เมษายน 2565-มิถุนายน
2565
สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการวิชาชีพ
เกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. จัดทำสื่อวิดีโอเพื่อการ
ถายทอดองคความรูและ
นวัตกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
มกราคม 2565-มิถุนายน
2565

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

วัสดุ
รายละเอียด : คาพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิด
จากการพัฒนาตอยอดจาก
โครงการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,000
บาท

119,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
68,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
51,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาใชจายเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 81,000
บาท

81,000.00

0.00

0.00

81,000.00

0.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาจัดทำสื่อ
วิดีโอเพื่อการถายทอดองค
ความรูและนวัตกรรม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000
บาท

35,000.00

0.00

20,000.00

15,000.00

0.00

สถานที่ดำเนินการ
แปลงฝกประสบการณื
วิชาชีพเกษตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวม 605,000.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. 1. ทำการพัฒนาจุดเรียนรูทาง
การเกษตร 7 จุดการเรียนรู ไดแก ขาว
พืชผักสมุนไพร เห็ด จิ้งหรีด ไสเดือน
สัตว ดินและปุย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาจุด
เรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการ
เรียนรู ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร
เห็ด จิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดินและ
ปุย

กิจกรรม
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ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

4.00

3.00

0.00

0.00

กิจกรรมยอย

2. การจัดโครงการถายทอดองคความรู

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจาก
การพัฒนาตอยอดจากโครงการ

4. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา

5. จัดทำสื่อวิดีโอเพื่อการถายทอดองค
ความรูและนวัตกรรม

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานสำเร็จมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดโครงการ
ถายทอดองคความรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาอบรม
ไดรับความรูจากการถายทอดองค
ความรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรที่เกิดจากการ
พัฒนาตอยอดจากโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถผลิต
ผลผลิตไดทันตามกำหนดเวลา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่
ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดนวัตกรรม
ที่พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทำสื่อวิดีโอ
เพื่อการถายทอดองคความรูและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตงานได
สำเร็จตามเวลา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รอยละ

100.00

100.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

0.00

2.00

2.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

80.00

ชึ้น

0.00

4.00

3.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

100.00

0.00

ชึ้น

0.00

4.00

3.00

0.00

รอยละ

0.00

100.00

100.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ
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โครงการปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัสโครงการ 6508000035
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนศูนยกลางของการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแกคณาจารยและนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการเตรียมความ
พรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประเทศ จึงมีเปาหมายที่จะพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเปนศูนยบริการการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดมาตรฐาน
ดังนั้น จึงตองปรับปรุงและพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานของศู น ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อัน ประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ วัสดุ และดูแลครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน
และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันประกอบดวย
หองปฏิบัติการ หองจัดนิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน
และอยูในสภาพพรอมใหบริการ
2) เพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรและขีด
ความสามารถของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) เพื่อสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) เพื่อใหพัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมี
คุณภาพนำไปสูการเผยแพรในระดับนานาชาติ
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5) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจักในระดับ
ภูมิภาค
6) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตรแกเยาวชน
5. กลุมเปาหมาย
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ,จัดจาง อบรมเชิงปฏิบัติร อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานวิชาการ และจัดงาน
เทิดพระเกียรติ นิทรรศการ และการประกวด/แขงขัน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของกิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย
เชิงเวลา
1. ดำเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

5

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
มีวัสดุ ครุภัณฑที่มีความพรอมและเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและงานวิจัยการจัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติประจำป 2565 ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจในการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความรู
และสนใจดานวิทยาศาสตรมากขึ้น
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาและคณาจารยมีวัสดุและครุภัณฑในการจัดการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มี
ความรูและสนใจดานวิทยาศาสตรมากขึ้น
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110100142

1. ซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ
และจางเหมาบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/09/2564

103110100342

103110100242

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดารา
ศาสตร และวัสดุการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
01/10/2564-30/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา
(หุนยนต STEM Robotics 2/การ
จัดการเรียนรูดวยแนวทาง
Gamification STEM)
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/2565-30/06/2565

103110100442

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565

103110100542

สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจำป 2565
ระยะเวลาดำเนินการ
01/07/2565-30/09/2565
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
299260 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299260
บาท

299,260.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
16,050.00

133,520.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.
65)
61,050.00

วัสดุ
รายละเอียด : คาวัสดุ
259390
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 259390
บาท

259,390.00

20,000.00

69,390.00

100,000.00

70,000.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
28800 บาท
คาใชสอย 25200 บาท
คาวัสดุ 56000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 110000
บาท

110,000.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

281,350.00

0.00

0.00

0.00

281,350.00

จำนวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
50000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000
บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน
วิทยากรและกรรมการตัดสิน
13600 บาท
คาใชสอยและคาวัสดุ
267,750บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 281,350
บาท

รวม 1,000,000.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
88,640.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ซอมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑและจาง
เหมาบริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ
กิจกรรมที่ดำเนินการเปนไปตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจผูเขารวมกิจกรรม

2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร
และวัสดุการศึกษา

3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา (หุนยนต
STEM Robotics 2/การจัดการเรียนรู
ดวยแนวทาง Gamification STEM)

4. สนับสนุนการเขารวมนำเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ

5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจำป 2565

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

กิจกรรม

1

1

1

1

รอยละ

100

100

100

100

กิจกรรม

1

1

1

1

รอยละ

85

85

85

85

กิจกรรม

0

0

2

0

รอยละ

0

0

85

0

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

85

กิจกรรม

0

0

0

1

รอยละ

0

0

0

80

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนรักวิทย รหัสโครงการ 6508000036
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 112 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ผี านมา (รอยละ 80)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ X ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง
จะเห็นไดจากความสำเร็จของกลุมประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย ที่ลวนสรางความเจริญกาวหนาขึ้นบนรากฐาน
ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น และสำหรับโลกยุคปจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกกำลังเผชิญ
กับความทาทายรอบดาน ทั้งภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่สงผลกระทบอยางชัดเจน
ทั้งเชิงบวกและลบ ทำใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเปนเครื่องมือชิ้นสำคัญที่
จะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ทั้งชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงทั้งหลาย และชวยเพิ่ม
ความสามารถในการสรางสำเร็จจากโอกาสใหมๆ ที่จะเขามา ดังเจตนารมณของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 11 ที่ มุ งให มี ก ารปรับ โครงสร างเศรษฐกิ จ สู ทิ ศ ทางการเติ บ โตในรู ป แบบใหม บน
ฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มี
ผลิตภาพต่ำ ไปสูการใชความรูและความชำนาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามียุทธศาสตรหลักคือยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจึงมุง
สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่ถูกตองตั้งแตเริ่มตนของโรงเรียนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเทาเทียมทาง
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในท อ งถิ่ น ซึ่ ง โครงการรั ก วิ ท ย จ ะเป น โครงการหลั ก ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีใชในการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนในสถานศึกษาของทองถิ่น
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม ของครูผูสอนวิทยาศาสตร
2) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม ของนักเรียนระดับระถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
3) เพื่อพัฒนาอาจารยระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีได
5. กลุมเปาหมาย
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
6. วิธีการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการในรูปแบบการจัดคาย การฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพัฒนาและใชสื่อ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 700,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
เชิงเวลา
1. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. การเบิกจายแลวเสร็จภายในชวงเวลาที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โรงเรียน

20

รอยละ

20

รอยละ

100

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ผลกระทบ (Impact)
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพ
ผลลัพธ (Outcome)
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูชีววิทยา (ผศ.
พัชรี สินธุนาวา)

103110110142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

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

จำนวนเงิน

แผนการปฏิบตั งิ าน

168,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
168,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

• คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 21
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 50,400
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ
14 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
14,700
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 7 มื้อ ๆ
ละ 150 บาท 31,500
- คาจางจัดทำเอกสารประกอบการอบรม
210 เลม ๆ ละ 120 บาท 25,200
• คาวัสดุ
- คาวัสดุในการดำเนินโครงการ ทำสื่อให
โรงเรียนตาง ๆ 7 โรงเรียน 46,200
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 168000 บาท

2. Food Science
ARU สอนนองรักวิทย
(อาจารยสุภาวิณี แสน
ทวีสุข)

103110120142

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. กิจกรรม Safe Food
Good Life อาหารปลอดภัย กับนักวิทยวัย
ทีน
• คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ
ละ 600 บาท 14,400
• คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท 4,000
- คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท
2,800
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 40
เลม ๆ ละ 50 บาท
2,000
- คาจางออกแบบสื่อประกอบการอบรม
1,000
• คาวัสดุ
- วัสดุในการดำเนินโครงการ 15,800
2. กิจกรรมโลกล้ำๆ ของอาหารโมเลกุล :
Molecular Gastronomy
• คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ
ละ 600 บาท 14,400
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ชือ่ กิจกรรมยอย

103110120142

รหัส
12
หลัก

103110110342

3. การจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร
และปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร (ผศ.ดร.
เกตนณนิภา วันชัย)

หมวดรายจาย/รายละเอียด
• คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 100 บาท 4,000
- คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท
2,800
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 40
เลม ๆ ละ 50 บาท
2,000
- คาจางออกแบบสื่อประกอบการอบรม
1,000
• คาวัสดุ
- วัสดุในการดำเนินโครงการ 5,800
3. กิจกรรมตามรอยนักวิทยฯ เขาครัว
• คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม ๆ
ละ 600 บาท 14,400
- • คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ
100 บาท 4,000
- คาอาหารวาง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท
2,800
- คาจางทำเอกสารประกอบการอบรม 40
เลม ๆ ละ 50 บาท 2,000
- คาจางออกแบบสื่อประกอบการอบรม
1,000
• คาวัสดุ
- วัสดุในการดำเนินโครงการ 5,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน 54000 บาท
• คาใชสอย 23000 บาท
• คาวัสดุ 23000 บาท

จำนวนเงิน

100,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ
01/04/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

100,000.00

0.00

103110110442

รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

4. ทูตสะเต็มเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน (ดร.วุฒิพงษ
แปงใจ)

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร
25200 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร 74800 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 100000 บาท

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน

103110110542

แผนการปฏิบตั งิ าน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
70,000.00

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

132,000.00

0.00

100,000.00

32,000.00

0.00

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง
5. สงเสริมและ
พัฒนาการสอน
วิทยาศาสตร ฟสิกสและ
ดาราศาสตร 2 (อ.ดร.
จินดาวรรณ จันทมาส)

103110110642

จำนวนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256531/03/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

6. การเปนพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษาดานการสอน
และการพัฒนาสื่อการ
สอนวิชาคณิตศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

- คาวิทยากร 6 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท 21,600
• คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ 2
มื้อ ๆ ละ 35 บาท
2,100
- คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆ 1 มื้อละ
150 บาท 4,500
- คาจางจัดทำสื่อและเอกสาร
ประกอบการอบรม 5 โรงเรียน ๆ 2,600
บาท
13,000
• คาวัสดุ
- วัสดุในการดำเนินโครงการ 5 โรงเรียน ๆ
12,760 บาท 63,800
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาตอบแทน 54000 บาท
คาใชสอย 63400 บาท คาวัสดุ 14600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 132000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
01/01/256530/06/2565
สถานที่ดำเนินการ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกลเคียง

รวม 700,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูชีววิทยา
(ผศ.พัชรี สินธุนาวา)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนที่
เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนของ
โรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ
20 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารับ
บริการมีความพึงพอใจไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โครงงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
โครงงานที่ผานสูการประกวด
ระดับชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
โรงเรียนที่เขารวม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อางทอง และจังหวัดใกลเคียง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่ไดรับการพัฒนา

2. Food Science ARU สอนนองรัก
วิทย (อาจารยสุภาวิณี แสนทวีสุข)

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตรและปฏิบัติการวิทยาศาสตร
(ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย)

4. ทูตสะเต็มเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน (ดร.วุฒิพงษ แปงใจ)

5. สงเสริมและพัฒนาการสอน
วิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตร 2
(อ.ดร.จินดาวรรณ จันทมาส)

6. การเปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาดานการ
สอนและการพัฒนาสื่อการสอนวิชา
คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

รายการ

0

0

7

0

รายการ

0

0

7

0

รายการ

0

1

0

0

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

100

0

รอยละ

0

0

80

0

ชึ้น

0

3

4

0

รอยละ

0

20

20

0

รายการ

0

5

0

0

รอยละ

0

20

0

0

คน

0

15

15

0

รอยละ

0

20

20

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑจากการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได “กระชายอบแหง @ Science ARU”
รหัสโครงการ 6508000038
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 101 จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ :พัฒนาทองถิ่น (5 ชุมชน)
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ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
การระบาดของไวรัส โคโรนา พ.ศ. 2562 - 2563 เปน การระบาดทั่ว โลก การแพรร ะบาดของโรค
ดังกลาว สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และทุกจังหวัด
ของประเทศไทย โดยมีการคาดสถานการณดานเศรษฐกิจของไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ไปอีก
นานพอสมควร ในระดับจุลภาค จำนวนยอดคนตกงานที่พุงสูง ทำใหมีผลกระทบตออำนาจการจับจายของ
ประชาชน (สานักขาวอิสรา, 2563) รายไดของครัวเรือน ที่ลดลง ทามกลางภาระคาใชจายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
คาใชจายเกี่ยวกับสุขภาพ คาใชจายเพื่อการดำรงชีพ ครัวเรือน ทำใหชวงนี้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ กินน้ำ
สมันไพร หนึ่งในนั้นก็คือน้ำกระชายสกัด
เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ยังสงผลให การศึกษาไทยเกิ ดป ญ หา การจั ดการเรียนการสอน
นักเรียน นักศึกษาตองเรียนผานระบบออนไลน ทำใหเนื้อหาบางรายวิชาที่เขาถึงยากอยูแลว ยิ่งยากเขาไปใหญ
เชนรายวิชาฟสิกส และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเพิ่มเวลา
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากขึ้น เชื่อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 ที่
มุงเนน
การสงเสริมให ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูมากขึ้น การสอน
แบบมีสวนรวม จัดกิจกรรมใหผูเรียนอยากเรียนรูตลอดเวลา เปนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียน ไดเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful learning) ผูเรียนสรางองคความรูได มี
ความขาใจในตนเอง ใชสติปญญา คิด วิเคราะห สรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่บงบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญ
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเปาหมายการเรียนรูตามระดับชวงวัย
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ทำใหเราไดคิดทำโครงการการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได (ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU) เพื่อ
เปนการเพิ่มมูลคากระชายใหสูงขึ้น และพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อจำหนาย โดยการบูรณาการการขับเคลื่อน
องค ความรู วิ ช าการ และความเชี่ ย วชาญต าง ๆ จากสาขาวิ ช าฟ สิก ส คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำไปสูการปฏิบัติจริงรายวิชาฟสิกสเบื้องตน เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ฟ สิ กส ระดับ พื้น ฐาน และวิจั ย นวัตกรรม รวมทั้ งการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา การวิจัย และ
นวัตกรรมใหกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาฟสิกสพื้นฐานดวยคะ
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชาฟสิกสเบื้องตน ไดศึกษาทดลองอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
และไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานซึ่งอยูในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชน ไปพัฒนาตนเอง และเปนแนวคิดในการหา
รายไดเพิ่ม
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน และชาวบานในตำหนาโคก อำเภอผักไห
6. วิธีการดำเนินงาน 1. ประสานงาน/ วางแผนการดำเนินงาน
2. ขออนุญาตดำเนินโครงการรอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
3. ดำเนินการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
1) หาวัตถุดิบในการอบแหง (กระชาย) และวัสดุในการดำเนินโครงการ
2) ทดลองอบแหงกระชาย
3) ทดสอบความชื้น และวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการผลิตภัณฑกระชายอบแหง
4) พัฒนาผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU
5) วิเคราะหและแปรผลขอมูลสถิติจาก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

10

ผลิตภัณฑ
เรื่อง

1
1

รอยละ

100

รอยละ

100

เชิงปริมาณ
1. จำนวนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกสเบื้องตน และชาวบานในตำหนาโคก อำเภอผักไหจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU
2. บทความวิจัย
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ผลิตภัณฑกระชายอบแหง @ Science ARU
ผลกระทบ (Impact)
กระชายเปนที่ตองการของตลาด อาจทำใหมีราคาสูง และหายาก
ผลลัพธ (Outcome)
1) นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการอบแหง ไดศึกษาทดลองอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
2) นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชน
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103102110142

1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกิน
ได กระชาย
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ป
สถานที่ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และตำหนาโคก
อำเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : -คาตอบแทน
นักศึกษา และชาวบานที่ชวย
อบแหงกระชาย 5 คน ๆ ละ
40 วัน (200 บาท/วัน)
40,000 บาท
-วัตถุดิบในการอบแหง
(กระชาย) 40,000 บาท
-คาจางออกแบบบรรจุภัณฑ
และคาจางผลิตบรรจุภัณฑ
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

100,000.00

รวม 100,000.00
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ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
50,000.00

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

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

20,000.00

0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได
กระชาย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาฟสิกส
เบื้องตน และชาวบานในตำหนา
โคก อำเภอผักไหจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
กระชายอบแหง @ Science
ARU

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

คน

0

0

0

0

รายการ

0

0

0

0

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การระบาดของโควิด 19

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1) เวนระยะหาง
2) ลดจำนวนคนที่ทำนอยลง
ใชเครื่องอบไมโครเวฟ ที่มี

สภาพอากาศ แดดนอย ฝนตก

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ นางสาวจินดาวรรณ จันทมาส
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แโครงการแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมนวัติกรรมเคมียอสวนในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
รหัสโครงการ 6508000039
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 12 ดานการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิน่ ไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65109 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
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KPI:BB 112 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (รอยละ
80)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

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

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

3. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากสาขาวิชาเคมีเห็นความสำคัญของการทำปฏิบัติการเคมี ซึ่งในสภาวะปกติกอนเกิดการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนและทำปฏิบัติการควบคูกันไปไดดวยความราบรื่น
แตหลังสถานการณการแพรระบาดไดมีการหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบในห องเรียนเปนเรียนแบบ
ออนไลน การทำปฏิบัติเคมีซึ่งเปนสิ่งที่ตองฝกทักษะการปฏิบัติการทดลองไมสามารถดำเนินการดวยระบบ
ออนไลนได ดวยสาเหตุดังกลาวสาขาวิชาเคมีจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนปฏิบัติการเคมีเปนแบบ
ยอสวน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งสามารถสงปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนนี้ใหกับนักเรียน
นักศึกษาไปทำที่บานพรอมกับการเรียนแบบออนไลนได ปฏิบัติการเคมีแบบยอสวนยังสามารถนำไปใชกับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไมมีสารเคมีและขาดแคลนอุปกรณทางวิทยาศาสตรไดอีกดวย นอกจากนี้การเรียนการ
สอนวิชาเคมีดวยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบยอสวนมีความปลอดภัย ใชปริมาณสารเคมีนอย ใช
เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผูเรียนทุกคนสามารถทำการทดลอง
ไดจริงไมใชเพียงแตฟงบรรยายสรุปจากผูสอนเทานั้น เทคนิคนี้ไดรับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผานมา
ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟลิปปนส ญี่ปุน
จีน กัมพูชา เปนตน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนปฏิบัติการเปนแบบเคมียอสวนจึงจำเปนในกรณี
ที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนทำการปฏิบัติการไดเต็มรูปแบบเหมือนเรียน
ในชั้นเรียน และถาสถานการณการแพรระบาดของโรคหายแลว ปฏิบัติการเคมียอสวนก็ยังสามารถนำมาใชใน
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หองเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลดอุปกรณทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ชุดทดลองเคมียอสวนยังสามารถ
ชวยครูผูสอนใหสามารถจัดปฏิบัติการพรอมการเรียนในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาใหกบั นักเรียนได
อีกดวย
ดังนั้น สาขาวิชาเคมีจึงคิดจัดทำชุดทดลองเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ ประกอบไปดวย ชุดการทดลอง
ปฏิกิริยาการตกตะกอนของสารประกอบไอออนิก ชุดการทดลองกฎของแกส ชุดการทดลองเคมีไฟฟา ชุดการ
ทดลองวิเคราะหวิตามินซี ชุดการทดลองโครมาโทกราฟ ชุดการทดลองอัตราการเกิดปฏิกิริยา ชุดการทดลอง
ไทเทรตกรดเบส เพื่อใหนักเรียนไดใชชุดทดลองดังกลาวรวมกับการเรียนในรายวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยจะถายทอดเทคโนโลยีนี้ใหกับโรงเรียนในระดับมัธยม
4. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางชุดทดลองเคมีในรูปแบบการเรียนแบบเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ สำหรับใชประกอบการ
เรียนในรายวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดทำการทดลองปฏิบัติการเคมียอสวนควบคูกับการเรียนแบบออนไลนได
3) เพื่อลดปริมาณสารเคมีที่ใชในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
4) สามารถผลิตเพื่อจำหนายไดสำหรับโรงเรียน หนวยงานหรือผูที่สนใจ
5. กลุมเปาหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 คน จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/06/2565
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. สาขาเคมีสรางนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวน
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสำเร็จของนักเรียนที่รวมโครงการมีความพึงพอใจ
เชิงเวลา
1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

แบบ

7

รอยละ

70

รอยละ

90

รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สรางชุดทดลองเคมียอสวนจำนวน 7 แบบ เพื่อใชสำหรับการเรียนการสอนวิชาเคมีในโรงเรียน
ผลกระทบ (Impact)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome)
นักเรียน/อาจารยไดมีชุดทดลองสำหรับการสอนวิชาเคมีดวยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบ
ยอสวนมีความปลอดภัย ใชปริมาณสารเคมีนอย ใชเวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการกำจัดของเสียจาก
การทดลอง อีกทั้งผูเรียนทุกคนสามารถทำการทดลองไดจริง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีให
เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเปนการสรางเจตนาคติที่ดีในการเรียนวิชาเคมี
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส
12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103110120242

103110120142

1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมี
ยอสวนจำนวน 7 แบบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม
2565 ถึง 31 มีนาคม 2565)
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาภูมิ
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ
โรงเรียนวัดสระแกว และ
โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์
2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยัง
โรงเรียนมัธยมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตมาสที่ 3 (1 เมษายน 2565
ถึง 30 มิถุนายน 2565)

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาวัสดุ
(สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตรและ
วัสดุสำนักงาน)
180,000
• คาใชสอย

แผนการปฏิบตั งิ าน

190,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
190,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

- คาจางออกแบบ
บรรจุภัณฑ 10,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190000.00
บาท
ใชสอย
รายละเอียด :
• คาใช
สอย
- คาเชาเหมารถตู 5
วัน วันละ 2,000 บาท
10,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000.00
บาท

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาภูมิ
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ
โรงเรียนวัดสระแกว และ
โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์

รวม 200,000.00
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวน
จำนวน 7 แบบ

2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยังโรงเรียน
มัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียงจำนวน 5 โรงเรียน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดทดลอง
เคมียอสวน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของนักเรียนที่รวม
โครงการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
รายชื่อโรงเรียนที่ไดรับการ
เผยแพรชุดนวัตกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความสำเร็จของนักเรียนที่รวม
โครงการมีความพึงพอใจ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ป 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

ชึ้น

0.00

7.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

70.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

0.00

5.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

70.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย
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