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คํานํา 
 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันพุธท่ี 21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 โดยมีประมาณ
การรายรับ 133,798,000 บาท จัดสรรเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมาย 
การใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก เปนงบประมาณรายจาย
ประจําป รวมท้ังสิ้น 107,038,400 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
เงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร
ทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                 กองนโยบายและแผน 
                                                              1 ตุลาคม 2564 
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สารบัญ  
  
 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  ฃ-ง 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  จ-ซ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย  ฌ-ฏ 

แผนงานบุคากรภาครัฐ  

รายการคาดําเนินงานภาครัฐ  

แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ  

แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

รายการบุคลากรภาครัฐ   
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 

 

1 
 

6511000014 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 1  
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 

 

2 
 

6504000003 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมัธยม 6  
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 

 

3 
 

6503000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐโรงเรียนประถมสาธิต 11  
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 

 

4 
 

6502000004 โครงการรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสาธิต 17 

แผนงานพ้ืนฐาน     

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี    

 

5 
 

6508000015 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21 

6  6508000025 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 25 

7 
 

6508000027 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 28 

8 
 

6508000028 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 

9  6508000031 ฟสิกสวิชาการ 37 

10  6501000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 40 

ข 



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6508000015 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
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 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกับผูท่ีมีงานทําและท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน ซ่ึงปจจุบัน
สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพ่ือดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอน
ในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปน
เนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ
และวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู  
จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝก
ประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงาน
จริง จึงจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับใชในการจัดการศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
           2. เพ่ือใหการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกชั้นป 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 654,330.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ รอยละ 100 

เชิงคุณภาพ    
   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 90 
เชิงเวลา   

   1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202106090121 1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชจายในการจัดประชุมฯ  98385 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98385 บาท 

98,385.00 28,110.00 14,055.00 28,110.00 28,110.00 

202106090221 2. เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
คอมพิวเตอร 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : เงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร เปนเงิน 6000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

202106090321 3. คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศ
ไทย เปนเงิน 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

202106090421 4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ, จางเหมาบริการ เชาระบบ ZOOM และคา
เชาเครื่องถายเอกสาร  256945 บาท 
คาวัสดุสํานักงาน, วัสดุการเรียนการสอน, วัสดุคอมพิวเตอร และวัสดุอ่ืน ๆ 
100000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 353945 บาท 

353,945.00 65,000.00 95,000.00 149,945.00 44,000.00 

202106090522 5. ชําระคาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ชําระคาสาธารณูปโภค 16,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16000 บาท 

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

202106090621 6. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนรวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ไป
ราชการอ่ืน 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการอบรม,สัมมนาและไปราชการ จํานวน 100000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000 บาท 

100,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 

202106090721 7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3 ครั้ง 
เปนเงิน 60000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 10,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

202106090821 8. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความวารสารราชภัฏกรุงเกา 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารราชภัฏกรุงเกา 
15,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15000 บาท 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

รวม 654,330.00 163,582.50  196,299.00  163,582.50  130,866.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 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) 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

คร้ัง 2.00 1.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. เงินสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีดานคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

3. คาบํารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 5.00 4.00 5.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 

5. ชําระคาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

6. ผูบริหาร คณาจารย และบคุลากร
สายสนับสนุนรวมประชุม/ฝกอบรม/
สัมมนา/ไปราชการอ่ืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 

รอยละ 90.00 90.00 90.00 0.00 

8. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความวารสารราชภัฏกรุงเกา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6508000025 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ 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  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดสรร
วัสดุฝกปฏิบัติ วัสดุการเรียนการสอนสําหรับทุกสาขาเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  
          2. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารยและนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 702,306.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ    

   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. รอยละที่ดําเนนิการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 80 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของตนทุนคาใชจายในโครงการที่สามารถใชจายไดตามมูลคาตามเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           นักศึกษาสอบผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202102020121 1. จัดซื้อวัสดุฝกสําหรับรายวิชาทีมีการฝก
ปฏิบัติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิชา 16 สาขา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาจางถายเอกสาร, จางทําเลม และจางเหมาบริการอ่ืน  
200000 บาท 
วัสดุการเรียนการสอน วัสดุฝกปฏิบัต และวัสดุอ่ืน ๆ  379315 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 579315 บาท 

579,315.00 0.00 291,105.00 155,000.00 133,210.00 

202102020221 2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา 
ซอมแซมครุภัณฑ สอบเทียบและจางเหมา
บริการ 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาซอมแซมครุภัณฑ สอบเทียบเครื่องมือ และจางเหมาบริการ
อ่ืน  46888 บาท 
คาวัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุไฟฟา และวัสดุอ่ืน ๆ  76103 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 122991.00 บาท 

122,991.00 23,695.00 46,196.00 23,100.00 30,000.00 

รวม 702,306.00 175,576.50  210,691.80  175,576.50  140,461.20  

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 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) 

1. จัดซื้อวัสดุฝกสําหรับรายวิชาทีมีการฝกปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการ คร้ัง 0.00 20.00 15.00 15.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 0.00 90.00 90.00 90.00 
2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา ซอมแซมครุภัณฑ สอบเทียบและจางเหมาบริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ คร้ัง 3.00 2.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
     รหัสโครงการ 6508000027 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  

[ X ] ดานการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือให
นักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคมสติปญญา ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโน 
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 นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมอบรม ประชุม  สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 228,208.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย กิจกรรม 9 
   2. มีนักศึกษาทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 
   2. นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. สามารถดําเนินโครงการสําเร็จแลวเสร็จ กิจกรรม 9 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

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

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103040121 1. กิจกรรมกีฬาเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย      
- คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยและเจาหนาที่  15 คน*240 บาท   3,600 บาท 
- คาเชารถตู 3 คัน*2,500 7,500 บาท 
- คาเชารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 13,400 บาท 
- คาธรรมเนียมเขารวมแขงขัน 35,000 บาท 
คาวัสดุ      
- คาเสื้อกีฬา  70 คน*200 บาท 14,000 บาท 
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม 6,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

202103040221 2. กิจกรรมสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
- กรรมการตัดสิน  10 คน*400 บาท 4,000 บาท 
คาใชสอย 
- เงินรางวัลการแขงขัน  20,000 บาท 
คาวัสดุ 
- วัสดุประกอบการจัดกิจกรรม 6,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท   

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

202103040321 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
แกศิษยเกา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 4 คน * 6 ชั่วโมง * 600 บาท   14,400 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน  30 คน * 70 บาท * 4 ครั้ง 8,400 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุประกอบกิจกรรม  1,300 บาท * 4 ครั้ง 5,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28000 บาท 

28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 

202103040421 4. การบูรณาการศาสตรพระราชารวมกับ
การจัดการเรียนการสอน (สาขา
เกษตรศาสตร) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาเกษตรศาสตร 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 32400 บาท 
คาวัสดุ 1798.04 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34198.00 บาท 

34,198.00 0.00 0.00 34,198.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103040521 5. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 34080 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34080 บาท 

34,080.00 0.00 34,080.00 0.00 0.00 

202103040621 6. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 5730 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5730 บาท 

5,730.00 0.00 5,730.00 0.00 0.00 

202103040721 7. อบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ในหองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตร 
(สาขาวิชาเคมี) 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

202103040821 8. การสรางแบรนดและการบริหารแบ
รนด (สาขาวิชาเคมี) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

202103040921 9. เชิญวิทยากรพิเศษดานอาชีวอนามัย
เพ่ิมพูนศักยภาพนักศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 9000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

รวม 228,208.00 57,052.00  68,462.40  57,052.00  45,641.60  

 

31



13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 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) 

1. กิจกรรมกีฬาเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. กิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการสําหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแกศิษยเกา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศิษยเกา
เขารวมกิจกรรม 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. การบูรณาการศาสตรพระราชา
รวมกับการจัดการเรียนการสอน 
(สาขาเกษตรศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
ดําเนินกิจกรรมสําเร็จ 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมมี
ความพึงพอใจตอกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

5. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรมเปฯไปตามเปาหมายที่
กําหนด 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

6. โครงการงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 10 (สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

7. อบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานในหองปฏิบัติการดานนิติ
วิทยาศาสตร (สาขาวิชาเคมี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
การอบรมมีความพึงพอใจอยาง
นอย 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

8. การสรางแบรนดและการบริหารแบ
รนด (สาขาวิชาเคมี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวม
กิจกรรมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด 

รอยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพอใจ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

9. เชิญวิทยากรพิเศษดานอาชีวอนา
มัยเพ่ิมพูนศักยภาพนักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถ
ดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
อบรมมีความพึงพอใจไมนอย
กวา 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

     รหัสโครงการ 6508000028 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
เปาหมายท่ี : 3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ

เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของคณะ อยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ึน เพ่ือใหบุคลากรทราบขอบขายงานท่ีเก่ียวของกับ
อุดมศึกษาในบริบทการบริหารงานอุดมศึกษา มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเก่ียวกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริหารงานอุดมศึกษา ตลอดจนสามารถพัฒนา ระบบการบริหารงานอุดมศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปนการเตรียมความพรอมและการพัฒนาความรูความสามารถ และ
ทักษะในดานการบริหารอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา และเปนการเตรียมความพรอม ใหสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรสรางหรือนําการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในองคกรไดอยางจริงจัง รวมท้ังยกระดับองคกรใหมีสมรรถนะดานการบริหาร
จัดการ สามารถนําพาคณะวิทยาศาสตรฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณตรงใหแกบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนนุ  
           2 .เพ่ือใหความรูและเตรียมความพรอมสําหรับคณาจารยท่ีจะเขาสูตาแหนงวิชาการ  
           3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาท่ี 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 268,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรมที่บุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตรไดรับการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 90 

เชิงเวลา   
   1. สามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตรที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           จํานวนบุคลากร ท่ีเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           บุคลากรคณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับการพัฒนา 

34



12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202107030121 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
- คาใชจายในการเดินทางราชการ 65000 บาท 
- คาจางเหมาบริการ 65000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุ 20000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 

202107030221 2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/2565-30/06/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 28,800 บาท 
คาใชสอย 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 35,000บาท 
- คาจางเหมาบริการ 30,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุ 6,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000.00บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

202107030321 3. พัฒนาอาจารยสาขาสาธารณสุขศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/07/2565-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 18000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 

รวม 268,000.00 67,000.00  80,400.00   67,000.00  53,600.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 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) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

คร้ัง 4.00 4.00 4.00 4.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. ฝกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 

3. พัฒนาอาจารยสาขาสาธารณสุข
ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ ฟสิกสวิชาการ    

     รหัสโครงการ 6508000031 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจและ
สังคม ในประเทศท่ีพัฒนาแลวลวนสรางความเจริญกาวหนาข้ึนบนรากฐานของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังสิ้น เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุก นาสนใจ และงายตอการเขาใจ 
และและมีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเปนการสงเสริมใหเกิดอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังสงเสริมใหอัจฉริยภาพท่ีมีสามารถแสดงศักยภาพและพัฒนาไป
เปนนักวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคต 
     ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอโครงการวิทยาศาสตรวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการระบบและกลไกท่ีเก่ียวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพอันประกอบดวยกิจกรรมซ่ึงตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติตามแผนกล
ยุทธ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาองคความรูและศักยภาพของบุคลากรท่ีสอนทางดานวิทยาศาสตรโลก ดารา
ศาสตรและอวกาศ ท้ังในมหาวิทยาลัย และในโรงเรียน 
          2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูฟสิกส ระดับปริญญาตรี และสรางแรงบันดาล Electromagnetics ใจ
ในการกาวสูอาชีพนักวิจัยทางฟสิกส 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา และอาจารยภายในและภายนอก  
6. วิธีการดําเนินงาน บรรยายใหความรูโดยวิทยากรพิเศษ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 155,200.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารวมไมนอยกวา รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย   
   1. คาใชจายในการจัด ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษาสามารถเขาใจเนื้อหาฟสิกสในระดับปริญญาตรีไดมากข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           เกิดความรวมมือระหวางสถาบันท้ังการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           ไดสงเสริมการเรียนรูฟสิกส ระดับปริญญาตรี และสรางแรงบันดาลใจในการกาวสูอาชีพนักวิจัย 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103050121 1. การอบรมและการนําเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรโลก 
ดาราศาสตรและอวกาศ และการจัดทําวารสารวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/06/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 14000 บาท 
คาใชสอย 51000 บาท 
คาวัสดุ 5000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70000 บาท 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 

202103050221 2. โครงการโรงเรียนฟสิกสแหง SIP+ ครั้งที่ 8 “The 8th SIP+ 
Fest School” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : หมวดคาตอบแทน 21,000บาท 
หมวดคาใชสอย 63,000  บาท 
หมวดคาวัสดุ 1,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85200 บาท 

85,200.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 

รวม 155,200.00 38,800.00  46,560.00  38,800.00  31,040.00  

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 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) 

1. การอบรมและการนําเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรโลก ดาราศาสตรและอวกาศ 
และการจัดทําวารสารวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมการอบรม คน 0.00 60.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วารสารวิชาการที่ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน TCI 2 รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

2. โครงการโรงเรียนฟสิกสแหง SIP+ ครั้งที่ 8 “The 8th SIP+ Fest School” ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมเกิน รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดําเนินโครงการเปนไปตามแผนที่ต้ังไว รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน    

     รหัสโครงการ 6508000037 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 

40



3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริมบุคลากรทางดานงานวิจัย  ซ่ึงในการผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมงานดานการวิจัย ท้ังอาจารยและนักศึกษาจะตองไดรับการฝกฝน
และเพ่ิมทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว   คณะจึงมีโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือใชใน
การเรียนการสอนและการคนควาวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเพ่ิมทักษะการเรียนรูจากการใชเครื่องมือท่ีทันสมัย  
           2.เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
           3. เพ่ือใหมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 461,771.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ    

   1. ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. การดําเนินการตามกิจกรรมเปนไปตามเวลาทีกําหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนการเบิกจายที่สามารถดําเนินการไดถูกตอง ครบถวน รอยละ 100 

 

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

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202204020131 1. โตะทํางาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ชุดโตะทํางาน 8 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48800 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ชุดโตะทํางาน ราคา 6100 จํานวน 8 ตัว รวมเปนเงิน 48,800.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 48,800.00 บาท 

48,800.00 48,800.00 0.00 0.00 0.00 

202204020231 2. เกาอ้ีสํานักงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เกาอ้ีสํานักงาน 8 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เกาอ้ีสํานักงาน ราคา 3000 จํานวน 8 ตัว รวมเปนเงิน 24,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 24,000.00 บาท 

24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

202204020331 3. ตูเหล็กบานเปดทึบ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูเหล็กบานเปดทึบ 9 ตู 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 53100 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเหล็กบานทึบ ราคา 5900 จํานวน 9 ตู รวมเปนเงิน 53,100.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 53,100.00 บาท 

53,100.00 53,100.00 0.00 0.00 0.00 

202204020431 4. ตูเหล็กบานเปดกระจก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูเหล็กบานเปดกระจก 3 ตู 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเหล็กบานเปดกระจก ราคา 5900 จํานวน 5 ตู รวมเปนเงิน 29,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 29,500.00 บาท 

29,500.00 29,500.00 0.00 0.00 0.00 

202204020531 5. ฉากกั้นหองครึ่งกระจกใส พรอมขาต้ัง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส พรอมขาต้ัง 8 ชุด 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33600 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ฉากกั้นหองครึ่งกระจกใส  พรอมขาต้ัง ราคา 4200 จํานวน 8 ชุด รวมเปนเงิน 
33,600.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 33,600.00 บาท 
 

33,600.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202204020631 6. กระดานไวทบอรด ขาต้ัง 2 หนา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาคณิตศาสตร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : กระดานไวทบอรด ขาต้ัง 2 หนา 4 ชุด 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. กระดานไวทบอรด ขาต้ัง 2 หนา ราคา 10000 จํานวน 4 ชุด รวมเปนเงิน 
40,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 40,000.00 บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

202204020731 7. ชุดมีเดียคอนเวอรเตอรไฟเบอรออฟติค 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ชุดมีเดียคอนเวอรเตอรไฟเบอรออฟติค  1 ชุด 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12650 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ชุดมีเดียคอนเวอรเตอรไฟเบอรออฟติค ราคา 12650 จํานวน 1 ชุด รวมเปน
เงิน 12,650.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,650.00 บาท 

12,650.00 12,650.00 0.00 0.00 0.00 

202204020831 8. เครื่องมือวัดระดับน้ํา ความละเอียดสูง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องมือวัดระดับน้ํา ความละเอียดสูง1 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12971 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. RS PRO 200mm Spirit Level, User Calibrated ราคา 12971 จํานวน 1 
เครื่อง รวมเปนเงิน 12,971.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,971.00 บาท 

12,971.00 12,971.00 0.00 0.00 0.00 

202204020931 9. แทนเลื่อยตัดองศา 10" 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : แทนเลื่อยตัดองศา 10"   1 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8775 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. แทนเลื่อยตัดองศา 10 นิ้ว ราคา 8775 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 8,775.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,775.00 บาท 

8,775.00 8,775.00 0.00 0.00 0.00 

202204021031 10. เครื่องเจียรอเนกประสงคไรสาย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องเจียรอเนกประสงคไรสาย  1 ชิ้น 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2977 บาท 
รายการครุภัณฑ  
1. เครื่องเจียรอเนกประสงคไรสาย ราคา 2977 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 
2,977.00 บาท รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,977.00 บาท 

2,977.00 2,977.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202204021131 11. แมแรงยกขาง-ตรง ขนาด 5 ตัน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : แมแรงกระปุก ยกขาง-ตรง 5 ตัน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9033 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. แมแรงยกขาง-ตรง ขนาด 5 ตัน ราคา 9033 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 
9,033.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,033.00 บาท 

9,033.00 9,033.00 0.00 0.00 0.00 

202204021231 12. เครื่องออสซิลโลสโคป 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องออสซิลโลสโคป  1 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6078 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. . เครื่องออสซิลโลสโคป ราคา 6078 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 6,078.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,078.00 บาท 

6,078.00 6,078.00 0.00 0.00 0.00 

202204021331 13. ครุภัณฑคณะวิทยาศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑคณะวิทยาศาสตร  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180287 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑคณะวิทยาศาสตร ราคา 180287 จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
180,287.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 180,287.00 บาท 

180,287.00 180,287.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 461,771.00 115,442.75  138,531.30  115,442.75  92,354.20  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวช้ีวัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 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) 
1. โตะทํางาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ตัว 8.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
2. เกาอี้สํานักงาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ช้ึน 8.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
3. ตูเหล็กบานเปดทึบ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ช้ึน 9.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 
4. ตูเหล็กบานเปด
กระจก 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ตู 5.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. ฉากกั้นหองคร่ึง
กระจกใส พรอมขาต้ัง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

6. กระดานไวทบอรด 
ขาต้ัง 2 หนา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ช้ึน 4.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

7. ชุดมีเดียคอนเวอร
เตอรไฟเบอรออฟติค 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

8. RS PRO 200mm 
Spirit Level, User 
Calibrated 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ช้ึน 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

9. แทนเลื่อยตัดองศา 
10" 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

10. เคร่ืองเจียร
อเนกประสงคไรสาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

11. แมแรงยกขาง-
ตรง ขนาด 5 ตัน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

12. เคร่ือง
ออสซิลโลสโคป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

13. ครุภัณฑคณะ
วิทยาศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนท่ีดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.กฤษณะ กันอํ่า 
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