
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ) 

งบประมาณรายจ่าย เงินค่าบ ารุงการศึกษา 

(งบ บกศ.) 



 

สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฉ 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

30.88           58.77           3.06          0.52            6.77           100.00         

26,616,120   50,664,151   2,636,319  450,000       5,836,410    86,203,000   100.00  

แผนงานบุคากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   34.60    

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

รายการบุคลากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

11,592,720   717,800       -            -              -             12,310,520   41.27    

-              47,453,751   2,636,319  450,000       5,836,410    56,376,480   65.40    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   93.90    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              1,722,413     51,407       -              -             1,773,820     3.35     

-              36,472,763   2,251,307  450,000       5,836,410    45,010,480   85.03    

-              5,875,658     274,822     -              -             6,150,480     11.62    

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     3.51     

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

-              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -              1,919,917     58,783       -              -             1,978,700     100.00  

ยุทธศาสตรที่ 2 :  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     2.60     

แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     0.01     

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสราง สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ -              1,463,000     -            -              -             1,463,000     100.00  

รอยละ

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
ประเภทงบรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน



งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ 

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

30.88           58.77           3.06          0.52            6.77           100.00         

26,616,120   50,664,151   2,636,319  450,000       5,836,410    86,203,000   100.00  

แผนงานบุคากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   34.60    

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

รายการบุคลากรภาครัฐ 26,616,120   3,210,400     -            -              -             29,826,520   100.00  

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 15,023,400   2,492,600     -            -              -             17,516,000   58.73    

1 1 6411000008 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   15,023,400   2,492,600     17,516,000   20.32    

11,592,720   717,800       -            -              -             12,310,520   41.27    

โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 6,206,880     503,600       -            -              -             6,710,480     54.51    

2 1 6404000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนสาธิตมัธยม 6,206,880     503,600       6,710,480     100.00  

โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 3,857,640     154,800       -            -              -             4,012,440     32.59    

3 1 6403000002 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต   3,857,640     154,800       4,012,440     100.00  

โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 1,528,200     59,400         -            -              -             1,587,600     12.90    

4 1 6402000001 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนปฐมวัย 1,528,200     59,400         1,587,600     100.00  

-              47,453,751   2,636,319  450,000       5,836,410    56,376,480   65.40    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   93.90    

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              44,070,834   2,577,536  450,000       5,836,410    52,934,780   100.00  

-              1,722,413     51,407       -              -             1,773,820     3.35     

-              1,722,413     51,407       -              -             1,773,820     100.00  

5 1 6408000011 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ 110,800       110,800       6.25     

6 2 6408000012 พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 50,000         50,000         2.82     

7 3 6408000017 โครงการจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20,000         20,000         1.13     

8 4 6408000030 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต 644,120       644,120       36.31    

9 5 6408000034 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 217,420       217,420       12.26    

10 6 6408000036 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 60,000         60,000         3.38     

11 7 6408000040 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 534,497       534,497       30.13    

12 8 6408000041 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 85,576         85,576         4.82     

13 9 6408000044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 51,407       51,407         2.90     

                                     

                                                             

             

                                                             

                     

                   

                    

                   

                    

                    

                           

                                                                

                   

                                        

                   

                    

                   
                   

                                                        

                     

                          

                       

                    

                

                

                        

                     

                    

                    

                                

                     

                     

                                                   

                    

                    

                    

                   

                      

                           

                     

                    

                       

               

                                                             

                                

                        

                        

                    

                    

                                                     

                                 

                      

                           

                            

                    

                        

                        

                    

                

                     

                                                             

                    

                    

                        

                          

                                                                        

                 

                                                            

                                                             

                

                  

                                                                    

                

                                                                        

                    

                                                               

                                                            

                                                            

                                                                

                                                            

                   

                        

                        

                      

                            

                                                                        

                                                                       

                                                                    

                                                                 

                    

                        

                         

                        

                        

                      

                        

                        

                   

                   

                   

รอยละ

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
ประเภทงบรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี

  

    

    

    

 

 

 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ    
     รหัสโครงการ U6408000011 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :    
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา  

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา 
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม  

3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนําไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดําเนิน ชีวิตได 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U110,800.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ระบุจํานวนของผลผลิต คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการดําเนินการ ไตรมาส 4 
เชิงคาใชจาย   

   1. ระบุตนทุนการผลิต บาท 110,800 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ผลท่ีเกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ผลท่ีเกิดตอเนื่องจากผลผลิต 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายหรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202202020121 1. อบรมเพ่ิมเติมความรูใหทันสมัยตามความกาวหนาดานค
หกรรมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทยวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
เปนเงิน 10,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท 

10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 

202202020221 2. กิจกรรมพัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส3 
สถานที่ดําเนินการ   นอกสถานที่ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600 บาท 
คาใชสอย 95000 บาท 
คาวัสดุ 1400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

รวม 110,800.00 0 0 100,000 10,800 

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. อบรมเพ่ิมเติมความรูใหทันสมัยตามความกาวหนาดานคหกรรมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30 คน 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0.00 0.00 0.00 1.00 
2. กิจกรรมพัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนผลผลิต คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    

     รหัสโครงการ U6408000012 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ครบท้ัง 5 ดาน คือ กิจกรรมดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรมดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา 
กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูในการเขารวมกิจกรรม และนําไปประยุกตใชในในการ
เรียน และการดําเนิน ชีวิตได 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U50,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ระบุจํานวนของผลผลิต คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาดําเนินงาน ไตรมาส 3 
เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกคาใชจายทันเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษามีความรู ความสามารถ ในการอบรมและทํากิจกรรม 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษาสามารถนําความรูไปถายทอดใหกับผูอ่ืนไดในอนาคต 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202301010121 1. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษยเกา 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส2-3 
สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 14400 บาท 
คาใชสอย 4000 บาท 
คาวัสดุ 1600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

202301010221 2. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 3 
สถานที่ดําเนินการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 6000 บาท 
คาใชสอย 20000 บาท 
คาวัสดุ 4000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวม 50,000.00 0 10,000 40,000 0 
 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกศิษยเกา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนผลผลิต คน 0.00 30.00 30.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

2. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจํานวนของผลผลิต คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานของผลผลิต รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ U6408000017 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  
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3. หลักการและเหตุผล 
 หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไดแกการสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยของคณาจารย
และการประยุกตใชงานวิจัยในการเรียนการสอนนับเปนการถายทอดองคความรูจากการดําเนินงานวิจัย 
ซ่ึงในโครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกระบวนการหนึ่งท่ีทําใหเกิดการเผยแพร
องคความรูท่ีเกิดจากระบวนการวิจัยและความคิดสรางสรรคถายทอดในรูปแบบรูปเลมรายงานสรุปการ
ดําเนินโครงการวิจัยตางๆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสรางและ
พัฒนาองคความรูทางวิชาการ โดยการสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัย 
แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังพบปญหาในเรื่องการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการใน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวารสารท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น
คณะฯ ไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาโครงการจัดทําวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
ไดรับมาตรฐานระดับชาติ 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดทําวารสารสําหรับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหเปนไปตามมาตรฐานของ TCI 

2. เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูใหม ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ฉบับ 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดเตรียมตนฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพ่ือจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U20,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับ 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. การเผยแพรวารสารเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ฉบับ 2 

เชิงคาใชจาย   
   1. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาสที่เสนอขอ รอยละ 100 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ฉบบับ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การเผยแพรองคความรูทางวิทยาศาสตร 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการรับรองมาตรฐาน TCI 
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203107010121 1. คาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส3และไตรมาส4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความ  20 เรื่องๆละ 1,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวม 20,000.00 0 0 10,000 10,000 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. คาจัดทําวารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตนฉบับวารสารราชภัฏกรุงเกา 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ึน 0.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความวิชาการหรือบทความ
วิจัยเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 100.00 

       

 

26



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต    

     รหัสโครงการ U6408000030 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 
15 หลักสูตร และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติ  ซ่ึงจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ 
เพ่ือใหการเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพท่ีนักศึกษาของคณะตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว ซ่ึงเปนรายวิชาท่ี
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถ 
เพ่ือนาไปใชประกอบอาชีพของตนในอนาคต การท่ีจะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้น  
ดังนั้นการจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณท่ีเพียงพอสําหรับในแตละ
หลักสูตร และสอดคลองกับรายวิชาท่ีจะตองฝกปฏิบัติจริง  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารยและนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติในรายวิชา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U644,120.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ทุกสาขาวิชาสามารถจัดวัสดุการเรียนการสอนได รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. วัสดุแตละสาขาวิชาสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ทุกสาขาวิชาสามารถใชวัสดุไดตามเวลาที่กําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. สามารถเบิกจายคาวัสดุไดตรงตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ทุกสาขาวิชามีวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ทุกสาขาวิชาใชประโยชนวัสดุในการเรียนการสอนอยางคุมคา 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษา และอาจารยผูสอนสามารถใชวัสดุดัดแปลงตอยอดใหเกิดผลงานหรือนวัตกรรมใหมๆ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202202030121 1. จัดซื้อวัสดุสําหรับรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 644120 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 644120 บาท 

644,120.00 0.00 224,120.00 250,000.00 170,000.00 

รวม 644,120.00     

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จัดซื้อวัสดุสําหรับรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของการดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุฝก 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัสดุมีคุณภาพตามที่สาขาวิชา
ตองการ 

รอยละ 0.00 100.00 100.00 100.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

     รหัสโครงการ U6408000034 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถ
ทางวิชาการควบคูกับความมีคุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมา
อาชีพตามสายวิชาชีพของตน  เนื่องจากสภาพการแขงขันในปจจุบันซ่ึงมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานท่ีมีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งข้ึนจากกระแส
โลกาภิวัฒนและการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางตอเนื่องในมิติท่ีหลากหลาย ท้ังดานการ
เรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ดานภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะเปนสิ่งท่ีตองดาเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง  
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนนุ  

2. เพ่ือใหความรูและเตรียมความพรอมสําหรับคณาจารยท่ีจะเขาสูตาแหนงวิชาการ  
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาท่ี  

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดอบรมบุคลากร 
2. สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอผลงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U217,420.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา คน 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามาารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85 
เชิงคาใชจาย   
   1. เบิกจายงบประมาณภายในเวลาที่กําหนก รอย 80 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           อาจารยในโครงการมีระดับความพึงพอใจ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน เกิดองคความรูใหม 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสบการณในการทํางาน  
 

12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202204010121 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/คานามันรถ/คาบารุงรถ/คาเชารถ/คา
พาหนะเหมาจาย/คาทางดวน/ คาลงทะเบียน/คาที่พัก     
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 

202204010221 2. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยีใหแกอาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ก.ค.64-30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ประเทศไทย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 3600 บาท 
คาที่พัก  9000 บาท 
คาเชารถตู  6750 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,250 บาท 

20,250.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 

202204010321 3. พัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพของ
อาจารยในการเรียนการสอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ก.ค.64- 30 ก.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิศวกรรมการจัดการ 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยและเจาหนาที่ 5,760 บาท 
คาที่พัก  9000 บาท 
คาเชารถ  6,750 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21510 บาท 

21,510.00 0.00 0.00 0.00 21,510.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202204010421 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคหกรรมศาสตรเพ่ือ
เขาสูศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ม.ค.64-31 มี.ค.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคหกรรมศาสตร 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการเดินทาง เชน คาเหมารถ/คาน้ํามัน/
คาที่พัก/คาเบี้ยเลี้ยง   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

202204010521 5. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 
เปนเงิน 10800 บาท 
คาอาหารกลางวัน  1,800 บาท 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1260 บาท 
คาที่พัก  1300 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15160 บาท 

15,160.00 0.00 0.00 15,160.00 0.00 

202204010621 6. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพอาจารย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย  10,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท 

10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 

รวม 217,420.00     

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนา 

คน 15.00 25.00 25.00 15.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม รอยละ 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีใหแกอาจารย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยเขารวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยเกิดการพัฒนาตนเอง 
 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพของอาจารยในการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยเกิดการพัฒนาตนเอง รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

4. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคหกรรมศาสตรเพ่ือเขาสูศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยในสาขาวิชา คน 0.00 6.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
5. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
6. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพอาจารย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยเขารวมโครงการ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยในสาขาวิชามีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ    

     รหัสโครงการ U6408000036 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญ เนื่องจากประกันคุณภาพการศึกษาเปน
สิ่งท่ีจะสรางความม่ันใจ เชื่อม่ัน ใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ผู ใชบัณฑิต ผูใชบริการ และผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป การศึกษา ๒๕๕๗ ได มีการปรับเปลี่ยนตัวบงชี้     และเกณฑการประเมิน 
ประกอบดวย 3 ระดับ คือ 1)ระดับหลักสูตร 2)ระดับคณะวิชา และ3)ระดับสถานศึกษา ซ่ึงในทุกระดับ
จะตองดําเนินการจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือบริหารติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสาน
หนวยงานภายนอกเพ่ือการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังในทุกระดับจะตองดําเนินการพัฒนา
ระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และ
มีการควบคุมคุณภาพใหไดเปาหมาย ติดตามตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ระบบมีความตอเนื่อง   และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

2. เพ่ือตรวจสอบ ประเมินผล และเตรียมความพรอมการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามตัวบงชี้คุณภาพและแนวทางการประเมินของมหาวิทยาลัย   

3. เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรฯและกับเครือขาย
ทางวิชาการ เพ่ือใหเกิดความรูใหมในการพัฒนาการเรียนการสอน (knowledge sharing)  

4. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรภายใน ไดแก อาจารย/เจาหนาท่ี  จํานวน..410...คน 
 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุม 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/11/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U60,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 400 

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
   2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 

เชิงเวลา   
   1. 1. สามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด รอยละ 85 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 85 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ) 
           ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร และคณะอยูในระดับดี 
 

12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

6408000036 1. กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/64-31/03/64 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเะทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
- คาวิทยากร 3,600 บาท   
- คาอาหารวาง 720 บาท 
(6 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ เปนเงิน 720 บาท)  
- คาอาหารกลางวัน 6,000 บาท 
- คาวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม 9,680 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

6408000036 2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
บริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
คาวัสดุ เปนเงิน 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

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

6408000036 3. กิจกรรมการเปดเวทีการจัดการความรู คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/2564-30/06/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 50 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 6 บาท 
เปนเงิน 600 บาท(6 บาท x 50 คนๆ ละ 2 ม้ือ เปนเงิน 600 บาท)  
คาวัสดุ เปนเงิน 19,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 60,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 0.00 60.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 2.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 100.00 100.00 90.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
3. กิจกรรมการเปดเวทีการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 0.00 0.00 50.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
     รหัสโครงการ U6408000040 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีหนวยงานท่ีสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ืออํานวยความสะดวก และสนับสนุนในดานตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินการไปไดดวยดี 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. เพ่ือใหการบริหารงานภายในคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือชําระคาสาธารณูปโภคของคณะ 
4. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากร5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑ ชําระคาสาธารณูปโภค และจัดประชุม
คณะกรรมการ ฯลฯ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U534,497.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ กิจกรรม 6 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละชองกิจกรรมที่เบิกจายไดตามเวลา รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการไปไดดวยดี 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บุคลากรและนักศึกษาไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการท่ีดี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มีการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกบุคลากร
และนักศึกษา 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110090121 1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 56400 บาท คา
พาหนะ 18000 คาอาหารวาง 2730 บาท คาจาง
ทําเอกสาร 7200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84330 บาท 

84,330.00 28,110.00 14,055.00 28,110.00 14,055.00 

203110090221 2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC) 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 3 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ชําระเงินสนับสนุนการดําเนนิงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน  (AUCC)  6000 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

203110090321 3. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมและจางเหมาบริการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ
คณะ ไดแก วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุ
งานบานงานครัว วัสดุไฟฟา วัสดุการเกษตร และ
วัสดุอ่ืน 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร 12 เดือน    
ซอมแซมครุภัณฑ และจางเหมาบริการอ่ืน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299987 บาท 

299,987.00 67,222.00 69,255.00 94,255.00 69,255.00 

203110090422 4. ชําระคาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ชําระคาสาธารณูปโภค คา
โทรศัพท คาสงไปรษณีย  16000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

16,000.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 5,000.00 

203110090521 5. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/
สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายไปราชการ และ
ฝกอบรม  คาเบี้ยเลี้ยง /คาที่พัก /คาพาหนะ/ คา
ทางดวน /คาบํารุงรถ /คาเชารถ /คาลงทะเบียน 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 128180 บาท 

128,180.00 25,000.00 35,000.00 35,000.00 33,180.00 

รวม 534,497.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดประชุมแลวเสร็จ คร้ัง 2.00 1.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (AUCC) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เงินสนับสนุนการดําเนินการฯ ไดรับการชําระเสร็จสิ้น คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
3. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมและจางเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

4. ชําระคาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการชําระคาสาธารณูปโภค คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
5. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวม
ประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ คร้ัง 2.00 3.00 3.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ U6408000041 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนท้ังนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนักศึกษาของคณะอ่ืนๆ ซ่ึงสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ีเปนสิ่ง
สําคัญและชวยสงเสริมในการเรียนรูใหผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การ
ซอมแซมอาคารสถานท่ีตางๆ การปรับภูมิทัศนและแหลงเรียนรู ใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ให
ผู เรียนไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ี
หลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนให
เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษาและคณาจารยในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร คณะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของคณะใหเอ้ือตอการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 1. อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 96 คน 

2.นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะอ่ืนๆ จํานวน 100 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U85,576.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งาน 2 
เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส รอยละ 85 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภูมิทัศนท่ีสงเสริมในการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนอยางมี
ความสุข 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาและคณาจารยมีความพึงพอใจคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110100121 1. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 85,576 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85,576 บาท 

85,576.00 0.00 45,576.00 40,000.00 0.00 

รวม 85,576.00 0.00 45,576.00 40,000.00 0.00 

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอํ่า 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยUี หนวยงานรอง Uคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ช่ือโครงการ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู    
     รหัสโครงการ U6408000044 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P203 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการ
พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถ่ิน ซ่ึงการจัดการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนจะตองจัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกตอง
เหมาะสมตามบริบทของแตละหลักสูตร การท่ีจะทําใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนการสอน
ดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุและครุภัณฑเพียงพอ ในการฝกปฏิบัติเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะใหกับผูเรียน 
ซ่ึงปจจุบันครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนยังลาสมัยไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ จัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือใชประโยชนในการ
เรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย ในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจาก
การใชเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและงานวิจัย 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือครุภัณฑ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U51,407.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ รายการ 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนการเบิกจายที่สามารถดําเนินการไดถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่ 

รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีครุภัณฑท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติของนักศึกษา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษาไดรับการฝกทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษาไดรับการฝกทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202301020131 1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครือ่งคอมพิวเตอร 1 ชุด ราคา 17000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 17,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,000.00 บาท 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 

202301020231 2. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13990 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง ราคา 13990 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 13,990.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 13,990.00 บาท 

13,990.00 13,990.00 0.00 0.00 0.00 

202301020331 3. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา 1 ชุด 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7690 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา ราคา 7690 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 7,690.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,690.00 บาท 

7,690.00 7,690.00 0.00 0.00 0.00 

202301020431 4. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12727 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิว้ ราคา 12727 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 12,727.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,727.00 บาท 

12,727.00 12,727.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 51,407.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ
แลวเสร็จ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม

เปาหมาย 
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. กระดานไวทบอรด 1 หนา พรอมขา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. โทรทัศนสี LED TV ขนาด 55 นิ้ว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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