
 

 

 
 

 

แผนปฏบิัตริาชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

ค ำน ำ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการไดอย่างถูกต้องรวดเร็ว 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา 
ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู เป้าหมาย ภายใต้สถานการณและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการการของประเทศและสังคมไดอย่าง
เป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สวน คือ  

สวนที่ 1 บทน า 
สวนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สวนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สวนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูการปฏิบัติ  
สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
และส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังว่า

แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ .2563 จะเป็น เครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์                
ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตัวชี้วัด และน าไปสู การบรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป 

 
 

 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบพันธกิจหลัก 4 
ประการ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งในระยะที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่น มีการ
ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆ และขับเคลื่อนจนประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วย
สภาพแวดล้อมทางองค์กรที่มีการผันแปรและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด น ามาสู่การทบทวน
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มอันเป็นวิกฤติและโอกาสใน
อนาคต 

ทั้ งนี้  จากการประเมินสภาพแวดล้อมทางองค์การ  พบว่ามีความท้ าทายหลายประการที ่             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเผชิญ ทั้งกรณีที่เป็นวิกฤติการณ์ที่จะต้องรับมือและลดทอนความเสี่ยง 
และกรณีที่เป็นโอกาสที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้น ามาสู่การจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยแผนฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการระดมความคิดและการเสนอ
ความเห็นอย่างรอบด้านจากคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาและหน่วยงาน
ภายใน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์โดยสังเขป ดังนี้  
 

1. ปรัชญา 
คุณภาพ คุณธรรม สร้างนวัตกรรม น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น 

2. วิสัยทัศน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สร้างนวัตกรรม น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2564 

3. อัตลักษณ์  
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

4. ค่านิยม  
ใฝ่รู้ อุตสาหะ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมวิชาชีพ  

5. พันธกิจ  
5.1 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ

ประเทศ 
5.2 การบริการวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและเป็นที่พ่ึงแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.3 การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือหนุนน าการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ     
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7. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
7.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
7.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศ 
7.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นองค์กรแห่ง

ความส าเร็จ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       

พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการไดอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป  เพ่ือใหการบริหาร

ราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู เปาหมาย               

ภายใตสถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่รวดเร็วในปจจุบันเปนการ ตอบสนองตอความตองการ

ของประเทศและสังคมไดอยางเปนรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเปนแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยแบงเนื้อหา

ของแผนออกเปน 6 ส่วน คือ สวนที่ 1 บทน า สวนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนที่ 3 สาระส าคัญของ แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563        

สวนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูการปฏิบัติ สวนที่ 5 การติดตาม      

และประเมินผล และสวนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางและเปาหมายการด าเนินงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563        

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1.2.2 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด ประจ าปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

 1.2.3 เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที่ 2 

กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภายใตขอกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตรตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อกฎหมาย 

2.1.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา                

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา         

และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของ แตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ  

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลัก

เกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตอง สอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด  

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยน

แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม  

มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป      ซ่ึง

จะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามมาตรา 13  

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการราย

ไดและรายจาย และทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ  

เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานัก

งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงาน ใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติ

ราชการดังกลาว  

ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรร งบประมาณสําหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการ

จัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
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2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

2.2.1 นโยบายรัฐบาล 

นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลจากคําแถลงนโยบายตอรัฐสภา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ดานที่ 4 ดานนโยบายสังคมและคุณภาพ ชีวิต การศึกษาและเรียนรู  การทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร        
และความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและ คุณธรรมควบคูกัน ดังนี้  

1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน          

2) ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเป็นของผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ สถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส  

3) ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส   
รวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  

4) พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพได หลากหลายตามแนวโนมการ จางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้             
และหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาด้วยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผู
เรียนทั้งในดาน ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนพลเมืองดี  

5) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน   
ทองถิ่นท่ีมีความตองการแรงงาน  

6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนให
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือ      
เปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  

7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
8) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง

ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล     

และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก  

10) ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 
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2.2.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ปี 

รัฐบาลไดวางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือใหประเทศบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา         
6 ยุทธศาสตรประกอบดวย  

1) ความมั่นคง  
2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
4) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยนํากรอบยุทธศาสตรชาติไปเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซ่ึงเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดวางกรอบหลักการไว 4 ประการ คือ 1) ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 3) การมีสวนรวมในการพัฒนา และ 4) มุงเสริมสร้าง
กลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรที ่2 การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส            
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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2.3 ทิศทางองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปรัชญา  
คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถิ่น สานศิลปมรดกโลก  

วิสัยทัศน  
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น เปนศูนยกลางการบริหารจัดการการทอง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนําดาน วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น     

ภายในป๒๕๖๔  

พันธกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน าที่ ในการปฏิบัติ งานที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้  

มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลัง ปญญา

ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ ทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหน

าอย างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส วนร วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช ประโยชน จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่ของ

มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้  

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิป

ญญาไทย และภูมิปญญาสากล  

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีก

ทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือ ชวยใหคนในทองถิ่นรเูทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดัง

กลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของ ประเทศ  

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น

และของชาติ  

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม   
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(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให มี

คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองส

วนทองถิ่นและองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน 

ทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประ

โยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

เอกลักษณ 

แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเที่ยว เชี่ยวชาญงานครูเชิดชูมรดกโลก 

อัตลักษณ 

มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา 

คานิยม 

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝรู้ 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 11 ขอ 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้ 

1) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความเปนเลิศ 

และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของสังคม และสามารถแขงขันไดในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

3) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวที่เป็น

เอกลักษณข์องอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน 

4) สงเสริมการสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
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5) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและการ

ใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 

สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นสูภูมิปญญาสากล 

7) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ชุมชน อยางคุมคาเพ่ือให

เกิดการจัดการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล โดยใชหลักธรร

มาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสอน

และการวิจัยสูระดับสากล 

10) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น สามารถ

แข่งขันไดในระดับสากล 

11) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนดานภาษา

อังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 

12 ขอ ดังนี้  

1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือใหไดมาตรฐาน ทั้งดานคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใชและชี้นําสังคมใน

ทิศทางท่ีถูกตอง  

2) สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ บุกเบิกองคความรูใหม บูรณาการการวิจัย 

การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

3) สงเสริมการสรางเครือขาย และการเปนศูนยกลางการบริการวิชาการใหเปนที่พ่ึงของทองถิ่นและสังคม  

4) สงเสริมการสืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  

5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย บุคลากร และเสริมสรางความผาสุกในองคกร  

6) สงเสริมการสรางเครือขาย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพี  

7) เรงรัดการบริหารจัดการองคกร อยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนางานสูความเปนเลิศ  

8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับท องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ            

และปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูอุดมศึกษา เปนที่พ่ึงพาใหทองถิ่น   
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9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือนอมนํามาสูการปฏิบัติ  

10) สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคาดูแลรักษา   

และพัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน  

11) สนับสนุนการเสริมสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”  

12) สงเสริมการแสวงหาความร วมมือกับตางประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความเข มแข็ง         

ทางวิชาการพรอมกาวสูสังคมโลกาภิวัตน์ 

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระยะ 5 ปี (พ .ศ . 2560 -2564)        

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย  ระยะ 20 ปี (พ .ศ . 2560 -2579) 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เพ่ือให้การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายสาคัญของรัฐบาล แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกําหนดลําดับ

ความสําคัญของภารกิจหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ตามพันธกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ          

จึงกําหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วย

นโยบาย จํานวน 9 ข้อ หลักการสําคัญ จานวน 2 ข้อ และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

นโยบาย  
1. ให้จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อกําหนดที่สําคัญ โดยหน่วยงาน

ต้องดําเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลั ยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  ระยะ  20 ปี                      
(พ.ศ. 2560 -2579) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
พ.ศ. 2561 -2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย 
และตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณ 
คํานึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อนักศึกษาและประชาชนโดยตรง  

2. ให้จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานต้องให้ความสําคัญในการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ที่มีการบูรณาการทั้ง 3 มิต ิได้แก่ มิติมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ 
(Agenda) และมิติพ้ืนที่ (Area) ภายใต้กรอบการจัดทําแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์    
พันธกิจ และภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระหว่างคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
เพ่ือลดความซ้ําซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยมีการกําหนด
หน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3. ให้ทบทวนการดําเนินภารกิจในปีที่ผ่านมา  โดยหน่วยงานต้องนําผลการประเมินแผนงาน/
โครงการของปีที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของหน่วยงานในรอบ  9 เดือน มาพิจารณาเพ่ือ
ทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินงานแผนงาน/โครงการที่มีผลการประเมินหรือมีความสําคัญใน
ระดับต่ํา หมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  นโยบายและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือนํา
งบประมาณดังกล่าวไปดําเนินภารกิจที่มีความสําคัญในระดับสูงมีความจําเป็นเร่งด่วน  มีความพร้อม            
ส่วนภารกิจที่ดําเนินการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดการดําเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4. ให้จัดลําดับความสําคัญ/จําเป็นเร่งด่วน และความพร้อมการดําเนินงาน โดยหน่วยงานต้องให้

ความสําคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์มากกว่าแผนงานพ้ืนฐาน พร้อมพิจารณาถึงความจําเป็นเร่งด่วน ศักยภาพ

ของหน่วยงานและความพร้อมการดําเนินงานทุกด้าน กําหนดเป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็น

และวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ 

5. การดําเนินภารกิจให้หน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน  ทั้ง

เงินงบประมาณเงินรายได้ และแหล่งเงินอ่ืนของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการดาเนินภารกิจ

ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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6. ให้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการดําเนินงาน โดยการดาเนินภารกิจ 

แผนงาน/โครงการต้องยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมี

ภูมิคุ้มกันโดยเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 

7. ให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องกําหนดแผนการดําเนินงานในแต่ละ

แผนงาน/โครงการ (แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการใช้

งบประมาณตามภารกิจต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การดําเนินงานคานึงถึงความประหยัด ซึ่งยังคงไว้ด้วย

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ 

8. ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย 

4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการ 

9. ให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น 

หลักการสําคัญ  
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องมีหลักสําคัญในการดําเนินการ 

ดังนี้  
1) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
การจัดทํางบประมาณต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องดําเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน 

รวมถึงให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ 

2) หลักการมีส่วนร่วม 

การดําเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนในการ

ดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพ่ือให้มีการจัดทําแผนงาน แผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

นโยบายสําคัญตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และนโยบายการจัดทํางบประมาณของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการกับงบประมาณ

ที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยจําแนกวงเงินงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1) แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

2) แผนงานพื้นฐาน : แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 

3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.4 ทิศทางองคกรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปรัชญา 
คุณภาพ คุณธรรม สร้างนวัตกรรม นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สร้างนวัตกรรม นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2564 

อัตลักษณ์  
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา 

ค่านิยม  
ใฝ่รู้ อุตสาหะ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมวิชาชีพ  

พันธกิจ  
5.1 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ

ประเทศ 

5.2 การบริการวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและเป็นที่พ่ึงแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.3 การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือหนุนนําการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ     
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2.5 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2.6 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณ/จํานวนโครงการ และงบประมาณ รวม คิดเป็นร้อยละ 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป.   

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 10 4,485,000.00     11 4,485,000.00 26.83 31.99 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2 1,142,800.00 
    

2 1,142,800.00 4.88 8.15 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การวิจัยและนวัตกรรม 

13 2,523,650.00 7 1,192,113.00 1 213,192.00 21 3,928,955.00 51.22 28.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 3 3,617,750.00 4 846,902.00   7 4,464,652.00 17.07 31.84 

รวม 28 11,769,200.00 11 2,039,015.00 1 213,192.00 41 14,021,407.00 100.00 100.00 
 

กรอบวงเงินงบแผ่นดิน จํานวน 11,769,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.94  

กรอบวงเงินงบ บกศ. จํานวน   2,039,015.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.54 

กรอบวงเงินงบ กศ.บป. จํานวน     213,192.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.52 
รวมงบประมาณทุกวงเงิน จํานวน 14,021,407.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
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บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6308000026 Sense of 
Ayutthaya : การพัฒนา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น สู่
ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
น า ไ ป สู่ ก า ร ผ ลิ ต เ ชิ ง
พาณิชย์ 

1,000,000.00 งบแผ่นดิน 1,000,000.00 3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ S 101  จํ านวนชุมชน เป้ าหมายที่ นํ า
โครงการสืบสานตามพระราชดําริและนํา
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
S 102 จํานวนครัวเรือนเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา 
S 103 จํานวนชุมชนเป้าหมายได้รับการ
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
S 104 มี ฐ านข้อมูลของ พ้ืนที่ บ ริ ก าร       
(Big Data) เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  
ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพ้ืนที ่
S 105 ร้อยละของผู้ เข้ าร่วมในชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น ใน

งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000027 โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 

650,000.00 งบแผ่นดิน 650,000.00 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ  แ ล ะ
นวัตกรรมการผลิตสินค้า 
OTOP อาหารเพ่ือความ
ยั่ งยืนของชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง 

800,000.00 งบแผ่นดิน 800,000.00 9 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

งบบํารุงการศึกษา  
งบ กศ.บป.  
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โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

พัฒนาระบบข้อมูลตําบล
ในจังหวัด 

100,000.00 งบแผ่นดิน 100,000.00 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา 
S 106 ร้อยละของหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัย
เข้าไปพัฒนามีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
S 107 ร้อยละของวัตถุประสงค์ ของ
โครงการที่บรรลุผล 
S 108 อัตราการ เ พ่ิมขึ้ นของร าย ได้
ครัวเรือนในพ้ืนที่เป ้าหมายของการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 
BB 405 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทําระหว่างภาคี
เครือขา่ย ผู้นําชุมชน และประชาชน 
BB 407 จํานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนา
แก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได ้ 

งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ รี ย น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

100,000.00 งบแผ่นดิน 100,000.00 4 วิทยาศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม งบบํารุงการศึกษา  

งบ กศ.บป.  
ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
OTOP เ พ่ื อ เชิ งพาณิ ชย์
ด้ ว ย วิ ทย าศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

300,000.00  งบแผ่นดิน 300,000.00 5 เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ งบบํารุงการศึกษา  

งบ กศ.บป.  

การเสริมศักยภาพ และ
ยกร ะดั บคุณภ าพชี วิ ต
เกษตรกรเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การเกษตรนิ เวศน์ และ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  :  ชุ ม ช น
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

555,000.00 งบแผ่นดิน 555,000.00 6 เทคโนโลยีการผลิต
พืช งบบํารุงการศึกษา  

งบ กศ.บป.  
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โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

“ทุ่งบัวแดง” ตําบลคลอง
จิ ก  อํ า เ ภ อบ า ง ปะ อิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

BB 408 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน และ/
หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน  
BB 409 ร้อยละรายได้ของครัว เรือน
กลุ่มเปา้หมายที่เขา้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 
BB 413 จํ านวนตําบลที่ ได้ดํ า เนินการ
พัฒนาระบบข้อมูลตําบลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของจํานวนตําบลในจังหวัดที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษา 
BB 414 ระบบข้อมูลตําบลที่ส ามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของ
จํานวนตําบลที่ได้เข้าไปพัฒนา 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ แ ป ร รู ป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า จื ด
เศรษฐกิจ 

350,000.00 งบแผ่นดิน 350,000.00 3 วิทยาศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม งบบํารุงการศึกษา  

งบ กศ.บป.  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิ่นแปรรูปสู่  
smart product 

280,000.00 งบแผ่นดิน 280,000.00 3 วิทยาศาสตร์ และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม /      
คหกรรมศาสตร์ 

งบบํารุงการศึกษา  
งบ กศ.บป.  

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
แกงส้มสําเร็จรูป 

350,000.00 งบแผ่นดิน 350,000.00 6 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

งบบํารุงการศึกษา  
งบ กศ.บป.  

         รวมงบประมาณ (บาท)  4,485,000.00  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6308000029 ก า ร
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

479,800.00 งบแผ่นดิน 479,800.00 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ S 205 ร้อยละของจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้จากมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะที่
สูงขึ้น 
BB 211 ร้อยละเด็กพิเศษที่มีความต้องการ
พิเศษ สามารถเข้าศึกษาร่วมกับเด็กปกติ
ได ้
BB 212 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการรับ
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
BB 403 จํ านวนผู้ เข้ าร่ วมโครงการที่
เกี่ยวกับการน้อมนําพระราโชบายด้านจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่ พึงประสงค์ทั้ ง 4 ประการสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000030 
โรงเรียนรักวิทย์ 

663,000.00 งบแผ่นดิน 663,000.00 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

         รวมงบประมาณ (บาท)  1,142,800.00  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6 3 0 8 0 0 0 0 2 1  โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

306,585.00 งบแผ่นดิน 306,585.00 16 คณะวิทยาศาสตร์ฯ S 301 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้
ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
S 302 จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
S 304 จํานวนบุคลากรของสายวิชาการที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
S 305 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
S 306 จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เข้า
สู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
S 307 ร้อยละบัณฑิตท่ีมีงํานทําภํายใน 1 ป ี
S 308 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการ/หน่วยงาน ผู้ ใช้
บัณฑิต 

งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000022 พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ 

60,000.00 งบแผ่นดิน 60,000.00 3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000019 โครงการพัฒนา
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

51,160.00 งบแผ่นดิน 51,160.00 3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000008 โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

396,295.00 งบแผ่นดิน 396,295.00 21 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000013 การพัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

135,000.00 งบแผ่นดิน 135,000.00 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   
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โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6308000004 พัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

120,020.00 งบแผ่นดิน 120,020.00 9  S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี(ข้อเสนอของ
กรรมการประเมินฯ) 
S 310 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
S 311 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
S 312 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
ประกาศ กพอ. หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
จดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
S 313 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ 
S 314 ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของประชาชน/นักศึกษาผู้รับบริการ 

งบบํารุงการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

6308000009 โครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

32,000.00 งบแผ่นดิน 32,000.00 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000005 พัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค ์

293,560.00 งบแผ่นดิน 293,560.00 11 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

308000011 วารสารราชภัฏ
กรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

103,000.00 งบแผ่นดิน 103,000.00 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000014 ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

138,800.00 งบแผ่นดิน 138,800.00 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000010 ประชาสัมพันธ์
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

125,880.00 งบแผ่นดิน 125,880.00 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   
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โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6308000002 โครงการจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 3  ( ศู น ย์
วิทยาศาสตร์) 

281,350.00 งบแผ่นดิน 281,350.00 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ S 315  ระดับความสําเร็จของการดูแล 
ปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาอาคารและ
สถานท ี
S 316 ระดับความสําเร็จของการจัดหา ดูแล 
และ ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
S 3177 มี ฐ านข้ อมู ลศิ ษย์ เ ก่ า และจั ด
กิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและมี
การปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ 
S 318 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
BB 201 จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ที่นําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  
BB 202 ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ นํ า ไ ป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการกําหนด
น โยบายของหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  หรื อ
ภาคเอกชน หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
สังคม ชุมชนเพ่ือวิจัยและสร้างนวัตกรรมใน

งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000023 โครงการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ งานวิจัย    

480,000.00 งบแผ่นดิน 480,000.00 15 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000001 โ ค ร ง ก า ร ทุ น
ช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ 

56,400.00 งบแผ่นดิน  3  
งบบํารุงการศึกษา 56,400.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

6308000006 พัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

61,560.00 งบแผ่นดิน  8  
งบบํารุงการศึกษา 61,560.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

6308000007 โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์และ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค ์
 

9,600.00 งบแผ่นดิน  1  
งบบํารุงการศึกษา 9,600.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   
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โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6308000012 โ คร งการทํ า นุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

51,203.00 งบแผ่นดิน  5  อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่นําไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
BB 203 จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้  ที่นําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศ 
BB 204 ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ นํ า ไ ป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการกําหนด
น โยบายของหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  หรื อ
ภาคเอกชน หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
สังคม ชุมชน เพ่ือการวิจัย สร้างนวัตกรรม 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นําไปสู่การ

งบบํารุงการศึกษา 51,203.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

6308000018 โครงการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

396,000.00 งบแผ่นดิน  2  
งบบํารุงการศึกษา 396,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

6308000020 โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
ผลิตบัณฑิต 

617,350.00 งบแผ่นดิน  16  
งบบํารุงการศึกษา 617,350.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

6308000003 โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนและจัดการศึกษา 
กศ.บป.     

213,192.00 งบแผ่นดิน  2  
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป. 213,192.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 



23 

โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

    แก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศ 
BB 205 จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการวิจัย สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
และสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา สร้าง
นวัตกรรมที่ พัฒนาชุ มชนท้องถิ่ นและ
ประเทศ 
BB 206 ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ นํ า ไ ป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการกําหนด
น โยบายของหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  หรื อ
ภาคเอกชน หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
สังคม ชุมชน เพ่ือการวิจัย สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพและสามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนา สร้ างนวัตกรรมที่ พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ 
BB 207 จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  
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โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

BB 208 ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ นํ า ไ ป
ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการกําหนด
น โ ยบ ายขอ งหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  หรื อ
ภาคเอกชน หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
สังคม ชุมชน เพ่ือการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการสนับสนุนการวิ จั ยและ
นวัตกรรม  
BB 209 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีทักษะ
ความรู้  ความเข้าใจประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม อยุธยาเมืองมรดกโลกแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศ เพ่ือรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
BB 210 ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
ทักษะที่จําเป็นเพิ่มขึ้น 
BB 301 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
BB 302 จํานวนนักศึกษาเขา้ใหม ่
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โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

BB 303 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
BB 304 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําและ
หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบการศึกษา 
BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
BB 410 บัณฑิตที่ เข้ าร่วมโครงการมีผล
คะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ 
B1  

 

รวมงบประมาณ (บาท)  3,928,955.00  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6308000015 สัมมนาถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

337,700.00 งบแผ่นดิน 337,700.00 1 กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ S 401 ผ ล กํ า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ า น  Green 
University ตํามเกณฑ์ UI green metric 
S 403 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
นํามาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 
S 405 จํานวนระบบที่สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
S 406 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรม
สัมพันธ์ เ พ่ือขยายเครือข่ ายและมี การ
ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ 
S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร
จัดการ 
S 408  ผลการประ เมินคุณภาพจากผู้
ประเมินภํายนอกของมหาวิทยาลัยด้านการ
บริหารจัดการ 

งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000031 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

2,561,400.00 งบแผ่นดิน 2,561,400.00 1 กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000016 โครงการพัฒนา
ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

718,650.00 งบแผ่นดิน 718,650.00 1 กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา   
งบ กศ.บป.   

6308000017 โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

420,810.00 งบแผ่นดิน  8 กิจกรรม  
งบบํารุงการศึกษา 420,810.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

6308000024 โ ค ร ง ก า ร
ปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษาดารา
ศาสตร์ 
 
 

366,000.00 งบแผ่นดิน  1 กิจกรรม  
งบบํารุงการศึกษา 366,000.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   



27 

โครงการหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน 

กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโครงการหลัก 

6308000025 โครงการจัดซื้อ
ครุ ภัณฑ์ เ พ่ื อสนั บสนุ นการ
เรียนรู้ 

44,300.00 งบแผ่นดิน    S 409 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
S 410 ผลการสํารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น 
น โ ยบ ายแผน พัฒน า ต่ า ง  ๆ  ที่ สํ า คั ญ
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับองค์กร) ของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
S411 ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัย 
S 412 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและตา่งประเทศ 
BB 403 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การน้อมนําพระราโชบายด้านจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่ พึง
ประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่
บริการ  

งบบํารุงการศึกษา 44,300.00 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบ กศ.บป.   

โครงการบริหารและพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น 

15,792.00 งบแผ่นดิน  2 กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
งบบํารุงการศึกษา 15,792.00 
งบ กศ.บป.  

         รวมงบประมาณ (บาท)  4,464,652.00  บาท 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
6308000026 Sense of Ayutthaya : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มำตรฐำนผลิตภัณฑ์น ำไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ 

1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน 

1 กิจกรรม 65,700.00
แผ่นดิน 

0.00 65,700.00
  

0.00 0.00 

2 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1 กิจกรรม 890,600.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 890,600.00 0.00 

3 การส่งเสริมการจ าหน่ายในช่องทางต่าง ๆ 1 กิจกรรม 43,700.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 43,700.00 

6308000027 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก (อ.ดร.พิชิต โชดก) 

4 ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความต้องการและความคิดเห็น
ของครัวเรือน ผู้น าชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ 

1 กิจกรรม 50,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 

5 กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในพื้นท่ี 1 กิจกรรม 525,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 525,000.00 0.00 

6 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 กิจกรรม 50,000.00 
แผ่นดิน 

 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

7 การคืนข้อมูลให้พื้นที่ (เปิดเวที) 1 กิจกรรม 25,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 

พัฒนาศักยภาพ และนวัตกรรมการผลิตสินค้า OTOP อาหารเพื่อความยั่งยืนของชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง (ผศ.ดร.พิทยา ใจคํา) 

8 ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชน กลุ่ม
สัมมาชีพ และวิสากิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือน าองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ใช้กับ
โครงการ 

1 กิจกรรม 36,200.00 
แผ่นดิน 

36,200.00 
 

0.00 0.00 0.00 

9 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดย
การมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

1 กิจกรรม 301,600.00 
แผ่นดิน 

301,600.00 
 

0.00 0.00 0.00 

10 การเพ่ิมศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ในการแปรรูป
อาหารให้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชนมีอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนานขึ้น 

1 กิจกรรม 107,200.00 
แผ่นดิน 

0.00 107,200.00 
 

0.00 0.00 

11 พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

1 กิจกรรม 100,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 



30 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

12 พัฒนาศั ก ยภ าพด้ า นก า รสื่ อ ส า ร ก า รตล า ด  และกา ร
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

1 กิจกรรม 100,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 

13 ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนตามหลักการผลิต
ที่ดี (GMP) เพ่ือขอรับการรับรองคุณภาพอาหาร และข้ึนทะเบียน
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร 

1 กิจกรรม 60,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 60,000.00 0.00 

14 พัฒนา และจัดการรูปแบบช่องทางตลาดในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 

1 กิจกรรม 60,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 60,000.00 0.00 

15 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้จาก
โครงการสู่สังคม และชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน า
องค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ 

1 กิจกรรม 35,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 35,000.00 

พัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัด 

16 โครงการนวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องกระบวนการเพาะปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจนิเวศ 
 

1 กิจกรรม 100,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 



31 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 
17 กิจกรรมตามรอยคาร์บอน เพ่ือพิชิต โลกร้อน 1 กิจกรรม 25,000.00 

แผ่นดิน 
0.00 100,000.00 150,000.00 0.00 

18 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือความยั่งยืน 1 กิจกรรม 25,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 100,000.00 150,000.00 0.00 

19 กิจกรรมส ารวจ วิเคราะห์และอนุรักษ์แหล่งน้ า 1 กิจกรรม 25,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 100,000.00 150,000.00 0.00 

20 กิจกรรมธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา 1 กิจกรรม 25,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 100,000.00 150,000.00 0.00 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเชิงพาณิชย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ) 

21 ประชุมร่วมกันของชุมชน และผู้บริการวิชาการ เพ่ือน าเสนอ
โครงการและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

1 กิจกรรม 6,900.00 
แผ่นดิน 

0.00 6,900.00 0.00 0.00 

22 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ 
ให้กับสมาชิกกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว 

1 กิจกรรม 86,300.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 86,300.00 0.00 

23 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียน OTOP 
ของกลุ่มขนมไทยบ้าน โรงวัว 

1 กิจกรรม 90,800.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 90,800.00 0.00 



32 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การขายสินค้าออนไลน์ การจัดการการเงิน
และการท าบัญชีบนเว็บไซต์ 

1 กิจกรรม 109,100.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 109,100.00 0.00 

25 ประชุม วิเคราะห์ผล และประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับ
ชุมชน 

1 กิจกรรม 6,900.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 6,900.00 

การเสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการเกษตรนิเวศน์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ.ดร.พิชิต โชดก) 

26 ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ต าบลคลอง
จิก อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 กิจกรรม 16,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 16,000.00 0.00 0.00 

27 พัฒนาอาชีพเกษตรกรต้นแบบ และการบริหารจัดการเกษตร
นิเวศน์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่ง
บั ว แด ง”  ต าบลคลองจิ ก  อ า เ ภอบางประ อิน  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

1 กิจกรรม 78,400.00 
แผ่นดิน 

0.00 39,200.00 39,200.00 0.00 

28 พัฒนา และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรต้นแบบในการเพาะปลูกพืช
อินทรีย์ส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 กิจกรรม 78,400.00 
แผ่นดิน 

0.00 39,200.00 39,200.00 0.00 



33 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

29 ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารจากบัว
แดง (4 ต ารับ) และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ (4 
รูปแบบ) โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
“ทุ่ งบัวแดง” ต าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1 กิจกรรม 286,800.00 
แผ่นดิน 

0.00 143,400.00 143,400.00 0.00 

30 เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดส าหรับผลิตผลทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัวแดง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
มีส่วนร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” 
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 กิจกรรม 48,400.00 
แผ่นดิน  

0.00 0.00 48,400.00
  

0.00 

31 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าองค์ความรู้
ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่พ้ืนที่ (การคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน) 

1 กิจกรรม 47,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 47,000.00 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจืดเศรษฐกิจ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 

32 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยง
และแปรรูปสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

1 กิจกรรม 40,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 



34 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

33 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยกระดับการเลี้ ยงสัตว์น้ าจืด
เศรษฐกิจและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ณ อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

1 กิจกรรม 250,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 125,000.00 125,000.00 0.00 

34 แนวทางการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย การวิเคราะห์ตลาด 1 กิจกรรม 60,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นแปรรูปสู่ smart product (หลักสูตรคหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทเสริมธัญพืช 1 กิจกรรม 100,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหนูนา (หนูพุก)  1 กิจกรรม 140,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 100,000.00 40,000.00 0.00 

37 การท าการตลาด การส่งเสริมการจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ 1 กิจกรรม 40,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แกงส้มสําเร็จรูป (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/อ.จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์) 

38 พัฒนากระบวนการผลิตและสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ชอง
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน 

1 กิจกรรม 100,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 50,000.00
  

50,000.00
  

0.00 

39 การเพ่ิมศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูป
อาหารให้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชนมีอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนานขึ้น 

1 กิจกรรม 80,000.00
แผ่นดิน 

0.00 40,000.00
  

40,000.00
  

0.00 



35 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

40 พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน 

1 กิจกรรม 80,000.00
แผ่นดิน 

0.00 40,000.00
  

40,000.00
  

0.00 

41 ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของชุมชนตามหลักการผลิต
ที่ดี (GMP) เพ่ือขอรับการรับรองคุณภาพอาหารและขึ้นทะเบียน 
อย. 

1 กิจกรรม 50,000.00
แผ่นดิน  

0.00 0.00 50,000.00
  

0.00 

42 พัฒนาและจัดการรูปแบบช่องทางตลาดในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน 

1 กิจกรรม 20,000.00
แผ่นดิน  

0.00 0.00 20,000.00 0.00 

43 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการเผยแพร่องค์ความรู้จาก
โครงการสู่สังคม และชุมชน 

1 กิจกรรม 20,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
6308000029 กำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ 

44 พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
 

1 กิจกรรม 304,800.00 
แผ่นดิน 

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

45 การพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 
 

1 กิจกรรม 175,000.00 
แผ่นดิน 

87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 



36 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

6308000030 โรงเรียนรักวิทย์ 
46 การเตรียมความพร้อม 1 กิจกรรม 60,000.00 

แผ่นดิน 
0.00 60,000.00 0.00 0.00 

47 ค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ARU ตามแบบ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1 กิจกรรม 227,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 227,000.00 0.00 0.00 

48 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน 

1 กิจกรรม 50,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 

49 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

1 กิจกรรม 50,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 

50 การเป็นพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

1 กิจกรรม 276,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 276,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
6308000001 โครงกำรทุนช้ำงเผือกเรียนวิทยำศำสตร์ 

51 ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ 3 ทุน 56,400.00 
บกศ. 

 

28,200.00 28,200.00   



37 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

6308000002 โครงกำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2563     
52 จัด พิธี ว างพาน พุ่มสักการะพระบรมรูป  "พระบิดาแห่ ง

วิทยาศาสตร์ไทย" และพิธีมอบรางวัล 
1 กิจกรรม 51,500.00 

แผ่นดิน 
0.00 0.00 0.00 51,500.00 

53 การประกวด แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 1 กิจกรรม 99,850.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 99,850.00 

54 จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1 กิจกรรม 80,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 

55 จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา 1 กิจกรรม 50,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 

6308000003 โครงกำรสนับสนุนและจัดกำรศึกษำ กศ.บป. 

56 จัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสารส าหรับการจัดการเรียนการสอน
และฝึกปฏิบัติ 

1 กิจกรรม 213,192.00 
กศ.บป. 

0.00 77,620.00 80,972.00 50,000.00 

6308000004 พัฒนำนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

57 ศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม 1 กิจกรรม 19,800.00 
แผ่นดิน 

0.00 19,800.00 0.00 0.00 

58 จัดจ้างวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาของสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1 กิจกรรม 19,200.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 19,200.00 0.00 



38 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

59 เตรียมความพร้อมทางทักษะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1 กิจกรรม 5,500.00 
แผ่นดิน 

0.00 5,500.00 0.00 0.00 

60 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1 กิจกรรม 17,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 

61 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 กิจกรรม 4,120.00 
แผ่นดิน 

0.00 4,120.00 0.00 0.00 

62 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 

1 กิจกรรม 12,000.00 
แผ่นดิน 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 

63 กิจกรรมกลุ่มเสวนาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขชุมชนและ
เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 กิจกรรม 21,600.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 21,600.00 0.00 

64 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 กิจกรรม 10,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 

65 โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ในศาสตร์ 1 กิจกรรม 10,800.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 10,800.00 0.00 

6308000005 พัฒนำนักศึกษำตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

66 อบรมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 กิจกรรม 15,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 



39 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

67 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ 1 กิจกรรม 8,960.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 8,960.00 0.00 

68 เชิญวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1 กิจกรรม 2,500.00 
แผ่นดิน 

2,500.00 0.00 0.00 0.00 

69 ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 1 กิจกรรม 20,000.00 
แผ่นดิน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 

70 การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยแห่งชาติ 

1 กิจกรรม 15,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 

71 การฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน 1 กิจกรรม 18,500.00 
แผ่นดิน 

0.00 18,500.00 0.00 0.00 

72 น าเสนอผลงานวิชาการ AUCC 1 กิจกรรม 56,100.00 
แผ่นดิน 

0.00 56,100.00 0.00 0.00 

73 การอบรมการปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสานในรูปแบบการเกษตร
ยั่งยืน 

1 กิจกรรม 60,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 60,000.00 0.00 

74 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 1 กิจกรรม 5,400.00 
แผ่นดิน 

3,600.00 1,800.00 0.00 0.00 

75 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน สาขาสาธารณสุข
ชุมชน 

1 กิจกรรม 5,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 5,000.00 0.00 0.00 



40 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

76 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 87,100.00 
แผ่นดิน 

0.00 87,100.00 0.00 0.00 

6308000006 พัฒนำนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

77 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1 กิจกรรม 9,620.00 
บกศ. 

0.00 0.00 9,620.00 0.00 

78 นิเทศนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา 1 กิจกรรม 6,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 6,000.00 0.00 

79 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการนักศึกษาสาขาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

1 กิจกรรม 7,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 0.00 7,000.00 

80 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1 กิจกรรม 1,500.00 
บกศ. 

0.00 0.00 1,500.00 0.00 

81 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมการ
จัดการ 

1 กิจกรรม 2,840.00 
บกศ. 

0.00 0.00 2,840.00 0.00 

82 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 กิจกรรม 3,000.00 
บกศ. 

0.00 3,000.00 0.00 0.00 

83 กิจกรรมกลุ่มเสวนาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขชุมชนและ
เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 กิจกรรม 21,600.00 
บกศ. 

0.00 0.00 21,600.00 0.00 



41 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

84 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 กิจกรรม 10,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 

6308000007 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์     

85 จ้างอาจารย์พิเศษด้านอาชีวอนามัย เพ่ิมพูนศักยภาพนักศึกษา 1 สาขาวิชา 9,600.00 
บกศ. 

6,000.00 3,600.00 0.00 0.00 

6308000008 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

86 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าด้านการพัฒนา
นวัตกรรม 

1 กิจกรรม 16,000.00 
บกศ. 

0.00 16,000.00 0.00 0.00 

87 วิศวกรรมไฟฟ้า อาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 1 กิจกรรม 10,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 

88 ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

1 กิจกรรม 16,500.00 
บกศ. 

5,500.00 11,000.00 0.00 0.00 

89 พัฒนานักศึกษาส าหรับการเรียนในศตวรรษที่  21 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 กิจกรรม 25,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 25,000.00 0.00 

90 ศึกษาดูงานนนอกสถานที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
 

1 กิจกรรม 3,300.00 
บกศ. 

0.00 0.00 3,300.00 0.00 



42 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

91 ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 กิจกรรม 28,760.00 
บกศ. 

0.00 10,440.00 18,320.00 0.00 

92 เชิญอาจารย์พิเศษบรรยายสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 กิจกรรม 3,600.00 
บกศ. 

0.00 3,600.00 0.00 0.00 

93 ศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต
พืช 

1 กิจกรรม 25,000.00 
บกศ. 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 

94 ศึกษาดูงาน สาขาเคมี 1 กิจกรรม 4,350.00 
บกศ. 

0.00 4,350.00 0.00 0.00 

95 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาเคมี 1 กิจกรรม 35,111.00 
บกศ. 

0.00 35,111.00 0.00 0.00 

96 ศึกษาดูงาน สาขาจุลชีววิทยา 1 กิจกรรม 20,000.00 
บกศ. 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 

97 ศึกษาดูงาน สาขาคณิตศาสตร์ 1 กิจกรรม 5,020.00 
บกศ. 

0.00 5,020.00 0.00 0.00 

98 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท างาน สาขาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1 กิจกรรม 7,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 0.00 7,000.00 

99 อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1 กิจกรรม 20,100.00 
บกศ. 

20,100.00 0.00 0.00 0.00 



43 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

100 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ 1 กิจกรรม 20,000.00 
บกศ. 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 

101 ศึกษาดูงานเ พ่ือส่ง เสริมความรู้และประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรมตามสถานประกอบการสาขาวิศวกรรมการจัดการ 

1 กิจกรรม 23,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 23,000.00 0.00 

102 ศึกษาดูงานเ พ่ือส่ง เสริมความรู้และประสบการณ์ในงาน
อุตสาหกรรมตามสถานประกอบการ สาขา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

1 กิจกรรม 30,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 

103 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม 25,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 25,000.00 0.00 

104 การศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาขาสาธารณสุขชุมชน 
 

1 กิจกรรม 15,000.00 
บกศ. 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 

105 Start Up Part 3 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 กิจกรรม 17,350.00 
บกศ. 

17,350.00 0.00 0.00 0.00 

106 การพัฒนานักศึกษาส าหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1 กิจกรรม 13,352.00 
บกศ. 

0.00 0.00 13,352.00 0.00 



44 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

6308000009 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำใหม่ 
107 Envi Lab 2019   สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 กิจกรรม 20,000.00 

แผ่นดิน 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 

108 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 1 กิจกรรม 500.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 500.00 

109 เตรียมความพร้อมน้องปี 1 เข้าสู่โลกอาชีวอนามัย 1 กิจกรรม 3,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 

110 ปรับความรู้พ้ืนฐานด้านคหกรรมศาสตร์ 1 กิจกรรม 5,600.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 5,600.00 

111 ปรับพื้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม 2,900.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 2,900.00 

6308000010 โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
112 สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 กิจกรรม 5,000.00 

แผ่นดิน 
5,000.00 0.00 0.00 0.00 

113 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณิตศาสตร์ 1 กิจกรรม 3,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 3,000.00 0.00 

114 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ 1 กิจกรรม 7,880.00 
แผ่นดิน 

7,880.00 0.00 0.00 0.00 



45 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

115 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 กิจกรรม 10,000.00 
แผ่นดิน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 

116 เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ 1 กิจกรรม 100,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 

6308000011 โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรรำชภัฏกรุงเก่ำ 

117 วารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 103,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 51,500.00 0.00 51,500.00 

6308000012 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 

118 เปิดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใส่ใจวัฒนธรรม 1 กิจกรรม 5,200.00 
บกศ. 

5,200.00 0.00 0.00 0.00 

119 การแข่งขันด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาคหกรรมศาสตร์ 

1 กิจกรรม 30,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 

120 ไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการจัดการ 1 กิจกรรม 2,780.00 
บกศ. 

0.00 0.00 0.00 2,780.00 

121 โครงการไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

1 กิจกรรม 3,360.00 
บกศ. 

0.00 0.00 0.00 3,360.00 



46 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

122 สักการะวันพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย 1 กิจกรรม 9,863.00 
บกศ. 

0.00 0.00 0.00 9,863.00 

6308000013 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร 
123 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
1 กิจกรรม 135,000.00 

แผ่นดิน 
0.00 0.00 0.00 135,000.00 

6308000014 โครงกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

124 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 138,800.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 138,800.00 0.00 

6308000018 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

125 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการอ่ืนของคณาจารย์
และบุคลากร 

1 กิจกรรม 286,000.00 
บกศ. 

0.00 50,000.00 150,000.00 86,000.00 

126 ฝึกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 1 กิจกรรม 110,000.00 
บกศ. 

0.00 110,000.00 0.00 0.00 

6308000019 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

127 อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

1 กิจกรรม 15,160.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 15,160.00 0.00 



47 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

128 ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ 1 กิจกรรม 20,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 

129 การพัฒนาเครือข่ายที่มีการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัย 1 กิจกรรม 16,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 16,000.00 0.00 0.00 

6308000020 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิต 
130 จั ดซื้ อ วั สดุ ฝึ กปฏิบั ติ  วั สดุ ฝึ กประสบการณ์  เตรี ยมฝึ ก

ประสบการณ์ และวัสดุการจัดการเรียนการสอน 
16 สาขาวิชา 617,350.00 

บกศ. 
0.00 250,000.00 118,815.00 248,535.00 

6308000021 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
131 จัดซื้อวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน และจ้างเหมาบริการ 16 สาขาวิชา 306,585.00 

แผ่นดิน 
240,294.00 22,828.00 23,463.00 20,000.00 

6308000022 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

132 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 1 กิจกรรม 20,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 

133 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

1 กิจกรรม 20,000.00 
แผ่นดิน 

10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

134 กิจกรรมการเปิดเวทีการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 กิจกรรม 20,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 



48 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

6308000023 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 
135 การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 1 กิจกรรม 30,000.00 

แผ่นดิน 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 

136 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากผลผลิตทาง
การเกษตร 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 

137 รักเรียน รักวิทย์ สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
อย่างง่าย 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 

138 อบรมนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

16,000.00 14,000.00 0.00 0.00 

139 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ใน
ภาคการเกษตรและชีวิตประจ าวัน 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 

140 การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียน
ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 

141 จุดประกายความคิดนักวิทยาศาสตร์น้อย 1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 

142 จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 



49 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

143 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการสั่งการระบบไฟฟ้า
ผ่านสมาร์ทโฟน 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 

144 การ พัฒนาการคิ ด เ ชิ ง ค านวณของนั ก เ รี ยน ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาตามแนวทางฑูตสะเต็ม 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 

145 การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย : เทคนิคการทดแทน
ด้วยแป้งข้าวมีสีในผลิตภัณฑ์อาหารสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 

146 การอบรมท ายาหม่องสมุนไพรจากสมุนไพรใกล้ตัว 1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

10,600.00 12,400.00 7,000.00 0.00 

147 โครงการอบรมลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้เกษตรกรไทย ด้วย
นวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัด สู่การท าการเกษตรอย่างยั่งยืน 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 

148 อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วย
แอพพลิเคลชั่นเพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

5,100.00 24,900.00 0.00 0.00 

149 อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) 

1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 

150 โครงการอบรมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพ่ือการศึกษา 1 กิจกรรม 30,000.00 
แผ่นดิน 

 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

6308000032 โครงการโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบให้น้ําและแสงแบบน็อคดาวน์หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น 
151 โรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบให้น้ าและแสงแบบน็อคดาวน์

หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น เกษตรศาสตร์ 
1 กิจกรรม 700,000.00 

แผ่นดิน 
0.00 700,000.00 0.00 0.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
6308000015 โครงกำรสัมมนำถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

152 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1 กิจกรรม 337,700.00 
แผ่นดิน 

0.00 0.00 337,700.00 0.00 

6308000016 โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

153 ด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ 1 กิจกรรม 255,150.00 
แผ่นดิน 

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

154 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  วัสดุการวิจัย และวัสดุการศึกษา 1 กิจกรรม 303,500.00 
แผ่นดิน 

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

155 การอบรมวิชาการและอบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 1 กิจกรรม 160,000.00 
แผ่นดิน 

40,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

6308000017 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

156 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 84,330.00 
บกศ. 

14,055.00 28,110.00 28,110.00 14,055.00 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

157 การประชุมบุคลากรประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 14,000.00 
บกศ. 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

158 จัดซื้อวัสดุส าหรับการบริหารจัดการ 1 กิจกรรม 80,000.00 
บกศ. 

5,000.00 35,000.00 25,000.00 15,000.00 

159 ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการ 1 กิจกรรม 185,480.00 
บกศ. 

22,755.00 64,215.00 54,255.00 44,255.00 

160 ช าระค่าสาธารณูปโภค 1 กิจกรรม 16,000.00 
บกศ. 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

161 ค่าตอบแทนอ่านบทความวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 5,000.00 
บกศ. 

0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 

162 เงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน  (AUCC) 

1 กิจกรรม 6,000.00 
บกศ. 

0.00 6,000.00 0.00 0.00 

163 การเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอ่ืนของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

1 กิจกรรม 30,000.00 
บกศ. 

5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 

6308000024 โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์ศึกษำดำรำศำสตร์ 

164 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 1 กิจกรรม 366,000.00 
บกศ. 

0.00 0.00 366,000.00 0.00 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

6308000025 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
165 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 รายการ 44,000.00 

บกศ. 
44,000.00 0.00 0.00 0.00 

166 ไมค์ลอยถือคู ่ 1 รายการ 3,000.00 
บกศ. 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 

167 โพเดียม 1 ชุด 1 รายการ 15,000.00 
บกศ. 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 

6308000031 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
168 ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้  15 รายการ 336,600.00 

แผ่นดิน 
336,600.00 0.00 0.00 0.00 

169 ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน  1 รายการ 470,800.00 
แผ่นดิน 

470,800.00 0.00 0.00 0.00 

170 เครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย  1 รายการ 417,300.00 
แผ่นดิน 

417,300.00 0.00 0.00 0.00 

171 ชุดแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ า  3 รายการ 210,000.00 
แผ่นดิน 

210,000.00 0.00 0.00 0.00 

172 ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค  3 รายการ 20,700.00 
แผ่นดิน 

20,700.00 0.00 0.00 0.00 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รวมทุกไตรมำส 

ปริมำณ งบประมำณ ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมำส 2 
ม.ค.-มี.ค.62 

ไตรมำส 3 
เม.ย.-มิ.ย.62 

ไตรมำส 4 
ก.ค.-ก.ย.62 

173 กล้องส าหรับดูดวงอาทิตย์ พร้อมขาตั้งกล้อง  1 รายการ 196,000.00 
แผ่นดิน 

196,000.00 0.00 0.00 0.00 

174 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดล าแสงคู่  (double beam 
UV/Vis spectrophotometer) 

1 รายการ 450,000.00 
แผ่นดิน 

450,000.00 0.00 0.00 0.00 

175 ชุดฝึกควบคุมอัตโนมัติระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ส าหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 

1 รายการ 460,000.00 
แผ่นดิน 

460,000.00 0.00 0.00 0.00 

โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

176 กิจกรรมการประชุมจัดท ารายวิชางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 กิจกรรม 5,342.00 
บกศ. 

5,342.00 0.00 0.00 0.00 

177 ค่าใช้จ่ายที่พักอาคารสวนหลวง 1 กิจกรรม 10,450.00 
บกศ. 

0.00 10,450.00 0.00 0.00 

รวม 14,021,407.00 3,557,924.00 3,765,552.00 4,517,340.00 2,180,591.00 
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บทที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
เมื่อมีการในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุก

หน่วยงานแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

4.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 
 

 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

หลกัสตูร/หนว่ยงานภายใน 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ (หลกัสตูร/ศนูยว์ิทยาศาสตรฯ์/ศนูย์
สะเต็มศกึษา) 
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ระบบและกลไกการติดตามประเมินผล 
เมื่อมีการในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุก

หน่วยงานแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

4.2 การติดตามผลการด าเนินงาน 
4.2.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
ด้วยกลไก 

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การประชุมผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

 
 
 

ไตรมาส 1

ตุลาคม-ธันวาคม 2562

ไตรมาส 2

มกราคม-มีนาคม 
2563

ไตรมาส 3

เมษายน-มิถุนายน 
2563

ไตรมาส 4

กรกฏาคม-กันยายน 
2563
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4.2.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
ด้วยกลไก 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 6 เดือน

(เดือนมีนาคม 2563)

รอบ 12 เดือน

(เดือนกันยายน 
2563)
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4.3 การประเมินผลการด าเนินงาน 

4.3.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 
ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
1 จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
1 แผน 1 แผน 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 ระดับ 4 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 4 
4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 52 ร้อยละ 96 

4.3.2 เกณฑ์การวัด 

ตัวชี้วัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 

1 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 
ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง) 
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 (พอใช้) 
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง) 
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 (ดี) 
ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 (ดีมาก) 

สูตรในการค านวณ 
ผลรวมคะแนนประเมินความส าเร็จของทุกโครงการ

จ านวนโครงการทั้งหมด
 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99 
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 - ร้อยละ 100 

สูตรในการค านวณ 

จ านวนตัวชี้วดัที่บรรลุเป้าหมาย X 100

จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด
 

4 พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 
(1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52 
(2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 96 

 


