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คณะกรรมกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
แผนกลยุทธ์กำรเงิน และแผนพัฒนำบุคลำกร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
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คำนำ
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดทาขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงานผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดย ประกอบด้วยประเด็น
สาคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนที่ 4 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตาม
และประเมินผล ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกรอบงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
จานวน 19,838,500 บาท
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
จานวน 2,449,815 บาท
งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (งบ กศ.บป.)
จานวน
169,220 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
รวมทั้งสิ้น 22,457,535 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังว่า แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 จะเป็นเครื่องมือ
สาหรับการนายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติที่ชัด เจนและผลักดันให้การดาเนินงานในด้านต่างๆเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตัวชี้วัด และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนระดับที่ 3
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ของ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนปฏิบตั ิราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (SWOT Analysis)
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บทสรุปผู้บริหาร
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การบริหารราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนามหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิ บั ติร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น 6 บท คื อ ส่ ว นที่ 1 บทสรุป ผู้ บ ริห ารส่ ว นที่ 2
ความสอดคล้ อ งกั บ แผน 3 ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2563 ส่ ว นที่ 3 สาระส าคั ญ แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –2565)
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนที่ 4 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ 6
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิ ต 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการ และ 4) การทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งในระยะที่ผ่ านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินงานตามพันธกิจดังกล่ าวด้วยความมุ่งมั่น มีการริ เริ่ม
สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆ และขับเคลื่อนจนประสบผลสาเร็จอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมทางองค์กรที่มีการผันแปรและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด นามาสู่การทบทวนปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มอันเป็นวิกฤติและโอกาสในอนาคต
ทั้งนี้ จากการประเมินสภาพแวดล้อมทางองค์การ พบว่ามีความท้าทายหลายประการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเผชิญ ทั้ง กรณีที่เป็นวิกฤติการณ์ที่
จะต้องรับมือและลดทอนความเสี่ยง และกรณีที่เป็นโอกาสที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้นามาสู่การจัดทาเป็น แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยแผนฉบับ นี้ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการระดม
ก

ความคิดและการเสนอความเห็นอย่างรอบด้านจากคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาและหน่วยงานภายใน โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์โดยสังเขป ดังนี้
1. ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น
2. วิสัยทัศน์
ในปี พ.ศ.2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นผู้นาในการจัดการศึกษา การวิ จัย สร้างนวัตกรรม และการ
ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะแห่งอนาคตในการทางานเพื่อต อบสนองความต้องการของ
ประเทศ
3. อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
4. ค่านิยม
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้นาด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
5. พันธกิจ
5.1 การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาติและท้องถิ่น
5.2 การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อหนุนนาการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
5.3 การบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุน และเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
6. วัตถุประสงค์
6.1 ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
6.2 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่สูงขึ้นสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
6.3 สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของท้องถิ่น
ข

6.4 ให้บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นาไปสู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.5 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสการเปลี่ยนแปลงขอ ง
โลก
6.6 สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
7. ประเด็นยุทธศาสตร์
7.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
7.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
7.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ค

ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(1)

เป้าหมาย
(1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
(2.3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่
(2.3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
(2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1

(2.3.5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
(2.3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(2.3.7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
(3)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
2)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย
(2)

(1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การลดความเลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
(2.2) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
(2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
(2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(2.2.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
2

(2.2.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
(3)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
3)

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)

(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย
(1.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) สร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว
(2.1.1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(2.2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่

(3)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
3

4)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(1)

เป้าหมาย
(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

(2)

(1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2.1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นรดับแนวหน้าของภูมิภาค
(2.1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(2.2.1) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
(2.3) ภาครัฐมีความทันสมัย
(2.3.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
(2.3.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย
(2.4) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(2.4.1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
(2.4.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(2.5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2.5.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(2.5.2) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
4

(3)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
5)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1)

เป้าหมาย
(1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล

(2)

(1.2) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2.2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(2.2.1) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น

ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
(2.3) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
5

(3)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6)

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)

(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย
(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2.1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
(2.1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
(2.1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรร

มาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
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2.2

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความรู้ และ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(3)

ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
(3.1) แนวทางการพัฒนา

(3.1.1) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส อดรั บ กั บ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)
2)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
(3)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดกฎหมายลดลง
3)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
(1)

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(3)

ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
4)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอด
บุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
5)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ
(3)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ
(3.1.2) พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่ง เสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้น วัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการมลพิษ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
(3.1.2) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็น
เลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วดั : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
13

(3.1.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวนความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศที่สาคัญ
(3.1.3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความ
จาเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน
(3.1.4) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ
(3.1.5) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยม่งเน้นการกาหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) จานวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
6)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
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(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศระดับภาค
(3)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการ

ต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้น ภาคกลางและตะวันออก
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้า ในทุกมิติ
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1)

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

(1)

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
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(2)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
(2.2) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
(2.3) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง

(3)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน
(4) เป้าหมายกิจกรรม
(4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
(4.2) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
(4.3) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
(1)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป

(2)

(1.1) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(2.2) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
(2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
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(3)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและ

การบริการประชาชน
(4)

เป้าหมายกิจกรรม
(4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
(4.2)โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

(1)

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

(2)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(2.2) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
(2.3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

(3)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทางานในหน่วยงาน

ของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน ของแต่ละบุคคลมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง โด ยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ การบริหารราชการแ ผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ จากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
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(4)

เป้าหมายกิจกรรม
(4.1) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งกาลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการทางาน

อย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
(1)

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต

(2)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(2.2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

(3)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

(4)

เป้าหมายกิจกรรม
(4.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและอิทธิพล

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2)

วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21

3)

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
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ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3)

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรี ยนสุทธิ (ที่ปรับปรุง ) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

นักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
4)

แนวทางการพัฒนา

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
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(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
ยุทธศาสตร์ที่ 8
1) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม
2) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
4)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
1) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
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4)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
(3) สนับสนุนและส่ง เสริมการท่องเที่ยวในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิง ห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร
2.2.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง ใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน ราชการกาหนด
ขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ ราชการของส่วน
ราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอ ต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรร งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานัก งบประมาณจัดสรร
งบประมาณสาหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
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2.2.4 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 8 ด้าน การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุก มิติตามความเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ 21
1) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย
2) นาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
3) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูง ใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุค ใหม่ที่สามารถ
ออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดานใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่
กับหลักวิชาการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
1) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน อนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและกากับการเรียนรู้ของตนเองได้
2) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้
3) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล้าและความยากจน
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วย แก้ปัญหาความเลื่อม
ล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
1) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต
2) กาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และ ภาคเอกชนใน
ทุกสาขาการผลิตและบริการ
3) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
กับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
1) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกั บงานวิจัย และพั ฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้ านนวัตกรรมของ ประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก
2) ส่งเสริมการะบวนการทางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้ เป็นระบบเปิด และมี
การบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง ในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่ สามารถสร้า ง
มูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
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ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและ ศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง
2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
3) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จาเป็น
4) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต
5) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
1) ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่ หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
3) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา
1) บูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่ม เด็กด้อยโอกาสและ
กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา
2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
3) จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา
4) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่
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5) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการ ปรับโครงสร้างหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
1) กาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน ที่ชัดเจน
2) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ
3) การกาหนดมารฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุง ทักษะด้านอาชีพ ของ ทุกช่วงวัย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต
ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
1) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อ งของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การ เคารพกฎหมาย
และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม
2) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้ง ลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม
4) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
1) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของคน ทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิจ ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชา
และข้ามสถาบันการศึกษา หรือทางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคน ไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสมารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการดารงชีวิต
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2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง ) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มี ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
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4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ ทรัพยากรภายในชุมชม
ยุทธศาสตร์ที่ 8
1) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม
2) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ :
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
1) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2) วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
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4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
(3) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร
2.3 แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.3.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ของ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2.3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (SWOT Analysis)
3.1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
S1บุคลากรมีศักยภาพและมีประสบการณ์สูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะด้าน
W1ภาระงานด้า นอื่นของบุคลากรทาให้ใช้เวลากับการดาเนิน งานการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท้ อ งถิ่ น ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ อาจารย์ที่ ล งพื้น ที่ ด าเนิน การด้ า นพัฒนาท้อ งถิ่ น มีจ านวนไม่
S2สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่น
เพียงพอ และมีแรงจูงใจค่อนข้างน้อย
S3มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ
W2กฎระเบียบภายในยังขาดความคล่องตัว
S4มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
W3การเบิกจ่ายงบประมาณมีความยุ่งยาก
S5คณะฯ มีหลักสูตรการบริการวิช าการที่ ตอบสนองความต้อ งการของชุมชนและ
W4หลั ก สู ต รบางหลั ก สู ต รไม่ เ อื้ อ ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
สามารถนางานบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัยมาบูรณาการกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ
การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยได้
W5ผลที่ได้ไม่ค้มุ ค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
O1 นโยบายระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น
T1 ช่วงเวลาในการดาเนินการไม่สอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ
O2ได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็น การเฉพาะ เช่น ผู้นา
ชุมชน อบต. อปท. รพ.สต. เป็นต้น
O3มีเครือข่ายในพื้นที่ช่วยประสานการทางานอย่างเข้มแข็ง
O4บุคลากร ได้รับการอบรมพัฒนาเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัย

T2 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความชัดเจน
T3งบประมาณด้า นการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนเป็นการเฉพาะจะ
หมดลงในปีงบประมาณ 2565
T4สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
T5ความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในพื้นที่
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พั ฒ นาหลัก สูต รการฝึกอบรม การบริ ก ารวิ ช าการ จากความเชี่ย วชาญของ ST
บุคลากร องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ที่สามารถตอบ

สนับสนุนให้มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการ
ร่วมศาสตร์

โจทย์ความต้องการของชุมชน องค์กรธุรกิจ และสามารถจัดหารายได้ให้แก่คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
WO

ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการ ร่วมกับการวิจัย โดยมุ่งเน้น WT

กาหนดและมอบหมายภาระงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน

การสร้างชุมชนต้นแบบ หรือการสร้างคุณค่าต่อชุมชนอย่างเข้มแข็งยั่งยืน
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3.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดแข็ง (Strengths)
S1มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาครุศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์
S2มี บุ ค ลากรที่ มีค วามเชี่ย วชาญจากประสบการณ์ใ นการพัฒ นาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
S3มีงบประมาณรองรับการสอนนักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ
S4มีทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โอกาส (Opportunities)
O1มีการส่งเสริมและสนับสนุน จากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอกในการผลิตและ

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1บุคลากรที่สามารถสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพครูมีจานวนไม่เพียงพอ
W2ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของการบริหารหลักสูตร
W3บุคลากรขาดทักษะและองค์ความรู้ในการทาหลักสูตรครุศาสตร์

ภัยคุกคาม (Threats)
T1จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง
T2จานวนอัตราการสอบบรรจุครูมีแนวโน้มลดลง
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์
T3สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทา
O2มีเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงานในพื้น ที่ที่เข้มแข็งในการสนับสนุน การพั ฒนา
ให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
T4มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครูเป็นจานวนมาก
O3มีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะ
T5กฎระเบียบข้อกฎหมายในพื้น ที่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
O4มหาวิทยาลัยมีน โยบายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส ามารถผลิต และ กายภาพ
พัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ได้
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พัฒนาความร่วมในด้านการจัดทาหลักสูตร หรือจัดการเรียนการสอนด้าน ST

พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์
WO พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์

WT ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ
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3.1.3 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาทั้งด้านการวิจัยและการเรีย น
W4ไม่มีหลักสูตรระยะสั้นในการเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรและศิษย์เก่า
การสอน
W2ยังไม่มีหลักสูตรที่เป็นลักษณะสหวิทยาการ
S2มีทรัพยากรที่มีคุณภาพเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่
W3ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนาประสบการณ์ มาเทียบโอนหน่วยกิต
ทันสมัยสาหรับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
หรือการทารายวิชาที่สามารถเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษา
S3มีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถิ่นและ
W4คณะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสาหรับการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณของ
ระดับประเทศ
คณะได้
S4มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศมาตรฐานของกพอ.และมีโอกาสที่จะ
W5ขาดบุคลากร นักศึกษาที่จะมาช่วยอาจารย์ทาวิจัย
พัฒนาเป็นนวัตกรรม
W6ขาดระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

โอกาส (Opportunities)
O1ยุทธศาสตร์ชาติ 20 และแผนในระดับที่ 2 ของประเทศกาหนดทิศทางการพัฒ นาที่
ชัดเจน
O2หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเปิ ด โอกาสให้ มี การท าความร่ ว มมมื อเพื่ อ การจัด
การศึกษามากขึ้น
O3มี แ หล่ ง งบประมาณที่ ห ลากหลายในการยื่ น ข้ อ เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น ทั้ ง
ทุนการศึกษาและการวิจัย
O4มีการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เปิดโอกาสให้มีการทาความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษามากขึ้น
O5คณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยมีเวทีเสนอผลงานทางวิชาการสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปิดโอกาสให้ฝึกทักษะในเรื่องการนาเสนอผลงานทางวิชาการมากขึ้น
O6มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทาให้สามารถสร้างเครือข่ายกับ
ทัง้ สองส่วนได้ดี

ภัยคุกคาม (Threats)
T1จานวนทุนวิจัยและงบประมาณต่อทุนไม่เพียงพอ
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย กับหน่วยงานภายใน ST
และภายนอกประเทศเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการ

จั ด ท าโครงการ หรื อ หลั ก สู ต รระยะสั้ น แสวงหารายได้ เ พื่ อ สร้ า ง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วิจัย
WO

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสร้างความร่วมมือ WT
กับภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นลักษณะสหวิทยาการ

ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร ผลิตผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงแก้ปัญหา หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
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3.1.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งวิชาการที่สามารถปฏิบัติตามพันธกิจของคณะได้
W1บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีจานวนน้อย มีทักษะ และสมรรถนะไม่ครอบคลุมต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาระงาน
S2มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งสร้างให้บุคลากรมีความสามัคคี/มีค่านิยมองค์กรในด้านการให้
W2ขาดการบูรณาการ การเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ ระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างคณะ
ความร่วมมือ
และมหาวิทยาลัย
S3มีทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารตามพันธกิจ
W3ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล (database) ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเช่น
ฐานข้อมูลนักศึกษา/อาจารย์ ข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้ (KM)
W4ขาดฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในระดับคณะเพื่อใช้เป็นฐานในการคิดโครงการต่างๆ
W5ขาดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การกาจัดของเสียทางเคมี ทางชีวภาพ และระบบ
สุขาภิบาล อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
W6กฎระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติไม่เอื้อต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ อาทิเช่น
การกระจายอานาจในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threats)

O1มีความร่วมมือเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง เช่น สสวท. ที่สามารถเสริมศักยภาพ
T1กฎระเบียบและข้อกฎหมายเชิงพื้นพี่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางกายภาพอย่า ง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ปรับคาใหม่ดูจาก 3)
มาก โดยเฉพาะการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อม
O2มีงบประมาณในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้นเพื่อ
T2การแข่งขันในการแสวงหางบประมาณระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีสูง ปรับ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ให้ไม่ขัดแย้งกับโอกาส
O3มีช่องทางการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่หลากหลาย ทั้งภายในและ
T3การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความยืดหยุ่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานกับ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
O4ศักยภาพเชิงพื้นที่ในทาเลที่ตั้งในเมืองมรกดโลก และนิคมอุตสาหกรรม
T4เครื่องมือในการวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องต่อการ ปฏิบัติงานจริง
T5ความไม่ต่อเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย งบประมาณ (ในระดับ กระทรวง) ใน
การบริหารจัดการด้านการศึกษา
T6ภัยธรรมชาติ การเกิดการะบาดของโรคทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้
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สร้างศูนย์บริการ ทดสอบ วิเคราะห์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ST

น าเทคโนโลยี ม าใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน และพั ฒ นา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

WO

เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

WT

ส่งเสริมการบริหารงานตามระเบียบ/ข้อกาหนด/พรบ./กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และโปร่งใส
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3.2 ภาพรวม
3.2.1 วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี พ.ศ.2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นผู้นาในการจัดการศึกษา การวิจัย สร้างนวัตกรรม และการให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะแห่งอนาคตในการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
3.2.2 พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาติและท้องถิ่น
2. การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อหนุนนาการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. การบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุน และเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
3.2.3 ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น
3.2.4 อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
3.2.5 ค่านิยม
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้นาด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
3.2.6 วัตถุประสงค์
1. ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่สูงขึ้นสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของท้องถิ่น
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4. ให้บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นาไปสู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
6. สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
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3.3 แผนปฏิบัติราชการ
3.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1) เป้าหมาย (Objective : O)
1.1 พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นระดับคณะที่มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในประเมินและวางแผนงานเพื่อพัฒนาพื้นที่
1.2 สร้างผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น
1.3 นาความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.4 บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.5 สืบสานโครงการตามพระราชดาริหรือพระบรมราโชบาย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs)
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
จานวนชุมชนที่คณะเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิน่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
จานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทาระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นาชุมชน และประชาชน อย่างน้อย
ระบบข้อมูลตาบลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนตาบลที่ได้เข้าไปพัฒนาของจานวนตาบล
ที่ได้เข้าไปพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
100
5 ชุมชน
5 ผลิตภัณฑ์
200 ครัวเรือน
ร้อยละ 10
20 โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 15
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ตัวชี้วัด
จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่น
จานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
จานวนผลงานนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม
จานวนครัวเรือนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
จานวนสาขาที่นานักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่น
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละผลการประเมินความสาเร็จโดยรวมของโครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ค่าเป้าหมาย
20 โรงเรียน
100
15
6
50
14
70
1
15
25
85

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นกับทุกพันธกิจของคณะอย่างเป็นรูปธรรม
(3.2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ รวมทั้งกระจายแผนงานให้ครอบคลุมนักวิชาการที่มี ความ
เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึง
(3.3) สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
(3.4) สืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แหล่งงบประมาณ
"โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน
แผ่นดิน
ผลิตภัณฑ์"
โครงการการพัฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP ชุ ม ชนขนมไทยบานเกาะเรีย นเพื่อ ยกระดั บ คุณภาพ
แผ่นดิน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน
โครงการพัฒนาผูนาดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
แผ่นดิน
"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวย วิทยาศาสตร
แผ่นดิน
และเทคโนโลยี"
โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑชุมชน
แผ่นดิน
นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
แผ่นดิน
"โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสาหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological
แผ่นดิน
based-Agriculture เปนพื้นฐาน"
การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุ น “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รู หนาที่พลเมืองไทย” จาก
แผ่นดิน
กิจกรรม “New Cuisine”
โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
แผ่นดิน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อการ
แผ่นดิน
กระจายรายไดอยางยั่งยืน
โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยววิถีอโยธยาภายใตแนวคิ ด
แผ่นดิน
Souvenir of Ayodhya

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
500,000.00 อ.รงรอง แรมสิเยอ
500,000.00 อ.สุวรรณ อาจคงหาญ
400,000.00 ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
1,150,000.00 ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด
1,000,000.00 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
200,000.00 อ.ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
200,000.00 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
20,000.00 อ.สุภาวิณี แสนทวีสุข
125,000.00 ผศ.ปยธิดา สุดเสนาะ
940,000.00 ผศ.ดร.พิทยา ใจคา
200,000.00 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
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แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แหล่งงบประมาณ
การพัฒนาผลิตภั ณฑ OTOP ชุมชน กลุ มวิสาหกิ จ ชุม ชนตาบลกบเจาเพื่อยกระดับ คุ ณ ภาพ
แผ่นดิน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
โครงการพลังวิทยรวมสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
แผ่นดิน
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร และ
แผ่นดิน
เทคโนโลยี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
แผ่นดิน
โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผ่นดิน
พัฒนาผลิตภัณฑจากการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได “กระชายอบแหง @ Science ARU”
แผ่นดิน
โครงการสงเสริมนวัติกรรมเคมียอสวนในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
แผ่นดิน
โครงการโรงเรียนรักวิทย์
แผ่นดิน
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผ่นดิน
รวม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
480,300.00 อ.นพา ลีละศุภพงษ์
200,000.00 อ.สมปรารถนา สุขเกษม
480,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
605,000.00
1,000,000.00
100,000.00
200,000.00
700,000.00
40,727.00
9,041,027.00

อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
อ.ดร.จินดาวรรณ จันทมาส
ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย
ผศ.กฤษณะ กันอ่า
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) เป้าหมาย (Objective : O)
1.1 ผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
1.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs)
ตัวชี้วัด
จานวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
จานวนเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หรือ จัดการเรียนการสอนแบบ Double degree ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะครุศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
30
100
ร้อยละ 80
2
15
1

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ หรือ จัดการเรียนการสอนแบบ Double degree ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะครุศาสตร์
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4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แหล่งงบประมาณ
"การพั ฒ นาสมรรถนะครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ดานคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และ
แผ่นดิน
วิทยาการคานวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แผ่นดิน"
รวม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2,000,000.00 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
2,000,000.00
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
1) เป้าหมาย (Objective : O)
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education) และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Life-long learning)
1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ
1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs)
ตัวชี้วัด
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ค่าเฉลี่ยจานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคนต่อปี
ร้อยละผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
Top 10
4.50
130 คน
330 คน
773
85
10
48,000
5
2
80
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ตัวชี้วัด
จานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
จานวนหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ หรือ จัดการเรียนการสอนแบบ Double degree
จานวนหลักสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะสั้นและระยะยาว
คะแนนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ค่าเป้าหมาย
15
75
1
1
3.51

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) สร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพสามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัย
และนวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น
(3.2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(3.3) กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(3.4) ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
(3.5) พัฒนาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตทั้ง ในระบบและนอกระบบที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะสั้น
และระยะยาว
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4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ สาคัญ
วิทยาศาสตรวิชาการ
โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม่
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์วิชาการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
รวม

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
บกศ.
บกศ.
บกศ
บกศ.
กศ.บป

งบประมาณ
358,365.00
284,365.00
156,237.00
46,200.00
1,158,630.00
228,208.00
155,200.00
461,771.00
169,220.00
3,018,196.00

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฟิสิกส์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) เป้าหมาย (Objective : O)
1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะที่สูงขึ้น
1.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university)
1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหม่ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
1.4 บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมหน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร
- หาแหล่งทุน/แหล่งงบประมาณที่สนับสนุนพันธกิจของคณะ
- การใช้จ่ายและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ
1.5 พัฒนา/จัดทาระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) ของคณะ เช่น ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา/วิจัย/บริการวิชาการ
2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs)
ตัวชี้วัด
ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric)
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของบุคลากรของสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
6,150
92
2
2
2
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ตัวชี้วัด
จานวนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ ที่สร้างรายได้จากการใช้ทรัพยากรของคณะ
จานวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ
ร้อยละการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ครบถ้วนถูกต้องทุกพันธกิจ

ค่าเป้าหมาย
1
4
100

3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart operation) ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการทางาน มีการ
เชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือ อุปกรณ์อย่างทั่วถึง ทาให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้และเป็นปัจจุบัน
(3.2) พัฒนาการทางานแบบบูรณาการ (Organization integration) ที่เอื้อต่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทั้งการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
(3.3) ยกร่างเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทดิจิทัลที่เกิดขึ้น
(3.4) ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เพื่อรองรับพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน มีระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการทางานของบุคลากร ส่ งผลทางอ้อมให้กับครอบครัว
และชุมชนของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย
(3.5) สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจาเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ
(3.6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ การจัดการของเสีย การจัดการนาการใช้พลังงานสะอาดการลดคาร์บอน ไดออกไซด์และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีบรรยากาศในการทางาน
(3.7) พัฒนาและยกระดับการสื่อสารองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารนโยบายระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
(3.8) พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการที่จัดหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก และส่งเสริม พัฒนาทักษะบุคลากร
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4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ สาคัญ
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ครุภัณฑ์ทั้งหมด)
โครงการปรับปรุงทอระบายน้าและหลังคาโปรงแสง อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

แหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
บกศ
บกศ.

งบประมาณ
6,884,200.00
454,000.00
399,206.00
215,000.00
634,330.00
268,000.00
8,854,736.00

ผูร้ ับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
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3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.4.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณ
โดยแบ่งตามประเภทงบประมาณดังนี
งบประมาณแผ่นดิน
จานวน
งบบารุงการศึกษา
จานวน
งบประมาณรายจ่าย งบ กศ.บป. จานวน
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

19,838,500.00 บาท
2,449,815.00 บาท
169,220.00 บาท
22,457,535.00 บาท

3.4.2 สรุปภาพรวมแผนงาน / โครงการ ตามมิติกลยุทธ์และแหล่งงบประมาณ
กลยุทธ์

จานวนโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

20
1
9
6
36

แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ
รวม
งบแผ่นดิน
งบ บ.กศ.
งบ กศ.บป.
งบประมาณ
ร้อยละ
9,041,027.00
9,041,027.00 40.26
2,000,000.00
2,000,000.00 8.91
845,067.00
1,547,485.00
169,220.00 2,100,001.00 11.41
7,952,406.00
902,330.00
8,874,736.00 39.43
19,838,500.00
2,449,815.00
169,220.00 22,457,535.00 100.00
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ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกการดาเนินงาน
โดยจัดทาเป็นแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุรายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ และความเ ชื่อมโยงเชิงกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี แผนแม่บท ฯ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกลไกหลักสาหรับการปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน/หลักสูตร

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ

แผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน/หลักสูตรที่

พระนครศรีอยุธยา

และเทคโนโลยี

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึง
กาหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้
5.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
5.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย)

ด้วยกลไก
1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
3. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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5.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

รอบ 6เดือน

รอบ 12เดือน

(เดือนมีนาคม 2565)

(เดือนกันยายน 2565)

ด้วยกลไก
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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5.2 การประเมินผลการดาเนินงาน
5.2.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

1
2
3
4

มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี ระดับคณะ ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (แผ่นดิน)

ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

1 แผน
ระดับ 4
ระดับ 4
ร้อยละ 54

ระดับ 4
ระดับ 4
ร้อยละ 100
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5.2.2 เกณฑ์การวัด
ตัวชี้วัดที่
1
2

เกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ กาหนด
ระดับความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
สูตรในการคานวณ

ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง)
ผลรวมคะแนนประเมินความสาเร็จของทุกโครงการ

ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 (พอใช้)
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง)

จานวนโครงการทั้งหมด

ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 (ดี)
ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 (ดีมาก)
3

ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผน

สูตรในการคานวณ

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
4

จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย X 100
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ดังนี้
(1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52 (2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 96
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ส่วนที่ 6
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
6.1 โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งตามมิติแหล่งงบประมาณ
6.1.1 งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 19,838,500.00 บาท จานวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ

ลาดับ

1

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดาเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอย่างมีส
วนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบการทางานในการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธการบัญชีการตลาด รวมทั้งการวางแผน

5,100.00

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 1-2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

75,500.00
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

3. กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที่ 3-4 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

69,200.00

4. กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑที5่ -6 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

69,200.00

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสในการจัดจาหนายผลิตภัณฑจากผา

83,200.00

6. กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ และขึ้นทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชนบ
านเกาะเรียน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑจากผา และพัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะสาหรับ
ชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal)

83,800.00

7. กิจกรรมที่ 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อส
งเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา

47,700.00

8. กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาด
ของผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน

47,700.00
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

9. กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑ
จากผาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรูของประชาชนทั่วไปและหนวยงานภายนอกที่สนใจ

13,500.00

10. กิจกรรมที่ 10 ประชุมสังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดาเนินงานรวมกับชุมชน
2

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

5,100.00

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดาเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอย่างมีส
วนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบการทางานในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุภัณฑ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด รวมทั้งการวางแผน

7,200.00

2. กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกกลุ มชุมชนบานเกาะ
เรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

53,900.00

3. กิจกรรม3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน ต
น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหว
างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

53,900.00
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑที่ 3 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

3

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

53,900.00

5. กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสในการจัดจาหนายผลิตภัณฑขนมไทย

98,200.00

6. กิ จ ก ร ร ม ที่ 6 อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข น ม ไ ท ย 3 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ ขึ้ น
ทะเบียน OTOP ของกลุ มชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบที่มีความ
เหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะสาหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal)

102,300.00

7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ขายผลิตภัณฑขนมไทย

77,800.00

8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิต
ภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน

47,700.00

9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดาเนินงานรวมกับชุมชน
โครงการพัฒนาผูนาดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
1. กิจกรรม Land cover protocol
2. กิจกรรม Soil moisture active passive

5,100.00
80,000.00
80,000.00
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

3. กิจกรรม Earth as a system protocol
4. กิจกรรม Hydrosphere protocol
5. กิจกรรม Atmosphere protocol
4

5

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
80,000.00
80,000.00
80,000.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. การศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบกับการสัมภาษณชุมชน
2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามบริบทชุมชน
3. การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
4. การเปดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน
โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิม่ ใหกับผลิตภัณฑชุมชน
1. การสารวจขอมูลผลิตภัณฑชุมชน และการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

125,000.00
866,000.00
115,000.00
44,000.00
90,000.00

2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใหไดมาตรฐาน และการสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ์

418,800.00

3. การสงเสริมการจาหนายทางการตลาดและการวางแผนทางการเงิน
6

418,800.00
72,400.00

นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
2. การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้าทิ้งจากการซักผา

25,000.00
25,000.00

25,000.00
25,000.00
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
3. การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถิ่น
4. กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและการสรางชุมชนตนแบบ

7

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสาหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture เปนพื้นฐาน
1. 1.การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
2. 1.การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ(Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด
4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง

8

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
20,000.00 25,000.00
55,000.00

27,000.00
50,000.00
45,000.00

33,000.00

การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New Cuisine”
1. การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาที่พลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New
Cuisine”

9

45,000.00

20,000.00

โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
1. เก็บขอมูลเชิงลึก(Focus group) โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผู มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ตาบล
องครักษ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

8,450.00

63

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

2. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากรชุมชนของตาบลองครักษ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

55,100.00

3. พัฒนาบรรจุภัณฑและฉลากสินคาสาหรับผลิตภัณฑชุมชนของตาบลองครักษ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

39,500.00

4. ถายทอดองคความรูและนวัตกรรมจากโครงการสูชุมชนตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนาองคความรูที่ไดทั้งหมด
จากโครงการไปตอยอดและประยุกตใชเพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุด
10

21,950.00

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อการกระจายรายไดอยางยั่งยืน
1. ศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นที่(Baseline data) โดยการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กที่มีความจาเปนเรงดวนในการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในจังหวัดอางทองรวมกับหนวยงานภาคี
เครือขายตาง ๆ

60,200.00

2. พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กในอ่างทองด
วยองคความรูและนวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน

445,200.00

3. สรางความโดดเดนของบรรจุภัณฑ และแบรนดสินคาสาหรับผลิตภัณฑOTOP ของกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง

200,100.00

4. พัฒนาศูนยกลางตลาดและชองทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ OTOPของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนขนาด
เล็กในจังหวัดอางทอง

161,100.00

64

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

5. พัฒนาการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชนสูการใชประโยชนเชิงพื้นที่อยางยั่งยืนของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง
11

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยววิถีอโยธยาภายใตแนวคิด Souvenir of Ayodhya
1. 1. การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต
3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ(Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด
4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง

12

73,400.00

27,000.00
50,000.00
45,000.00

45,000.00
33,000.00

การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนตาบลกบเจาเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
1.ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการดาเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของเพื่อรวมวางแผนระบบการทางานในการพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ พัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยขอพระกรผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตาบลกบเจา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

5,100.00

69,200.00

65

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแตผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตาบลกบเจา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
69,200.00

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑชุดทาพวงมาลัยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ตาบลกบเจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่ง

69,200.00

5.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑชุดทาพวงมาลัยดวยตนเอง ผลิตภัณฑที่ 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ตาบลกบเจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยืน

69,200.00

6.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาและเพิ่มโอกาสในการจัดจาหนายผลิต
ภัณฑพวงมาลัย

97,900.00

7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑพวงมาลัย

47,700.00

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน
9.ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการดาเนินงานรวมกับชุมชน

47,700.00
5,100.00

66

ลาดับ
13

14

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพลังวิทยรวมสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
1. สารวจและรวบรวมองคความรู
2. สรางองคความรูโดยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการฝกฝน
3. เปดเวทีเพื่อการถายทอด และเผยแพร องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
4. ติดตามผลการดาเนินโครงการ และประเมินโครงการเพื่อนาขอมูลมาปรับปรุง

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

30,000.00
60,000.00
80,000.00
30,000.00

โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชแอปพลิเคชันสาหรับสรางสื่อและกราฟกออนไลนสาหรับครู

30,000.00

2. โครงการ การแปรรูปมะกรูดแชอิ่ม กลุมสตรีตาบลโพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

6,000.00

3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรียในสวนเกษตรเพื่อความพอเพียงและยั่งยืน

30,000.00

4. โครงการ การอบรมโปรแกรมพีแอลซี (PLC) เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
5. โครงการ ดับเพลิงขั้นตนฝกซอมแผนและอพยพหนีไฟ
6. โครงการ เตรียมความพรอมวิชาคณิตศาสตรกอนสอบเขามหาวิทยาลัย
7. โครงการ อบรมอาหารจากจุลินทรีย
8. โครงการ การทาน้ามันไพรสาหรับนวดเพื่อผูสูงวัย
9. โครงการ บอรดอิเล็กทรอนิกสเขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

6,000.00

9,000.00

9,000.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00
10,000.00

10,000.00

10,000.00
30,000.00

30,000.00

67

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ชวงการแพรระบาดโควิด-19

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
30,000.00

11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อมะมวงในน้าเชื่อมสาเร็จรูปในบรรจุภัณฑทนความรอนชนิดออนตัวโดยการมีสวนร
วมกับกลุมเกษตรกร

15

12. โครงการ สาธารณสุขนาสุขแกเยาวชน
13. โครงการอบรม IOT เพื่อการเกษตร
14. โครงการอบรมพีแอลซี และระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องตน
15. โครงการตระหนักรูเดานพลังงาน (Energy Literacy) สูการใชทรัพยากรพลังงานเพื่อชีวิตอยางยั่งยืน
16. โครงการอบรมการใชเครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการนาไปประยุกตใช
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน
1.ทาการพัฒนาจุดเรียนรู ทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรู ไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ดจิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดิน
และปุย

16

30,000.00

2. การจัดโครงการถายทอดองคความรู
3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกิดจากการพัฒนาตอยอดจากโครงการ
4. นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนา
5. จัดทาสื่อวิดีโอเพื่อการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ซอมแซม บารุงรักษาครุภัณฑและจางเหมาบริการ

30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

200,000.00

150,000.00
10,000.00

20,000.00

10,000.00
51,000.00
81,000.00
15,000.00

133,520.00

61,050.00

88,640.00

68,000.00

16,050.00

68

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร และวัสดุการศึกษา

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
20,000.00 69,390.00 100,000.00
70,000.00

3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา(หุนยนต STEM Robotics 2/การจัดการเรียนรูดวยแนวทางGamification STEM)

110,000.00

4. สนับสนุนการเขารวมนาเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ
5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจาป 2565
17

พัฒนาผลิตภัณฑจากการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได “กระชายอบแหง @ Science ARU”

18

1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได กระชาย
โครงการสงเสริมนวัติกรรมเคมียอสวนในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวนจานวน 7 แบบ

50,000.00
281,350.00

50,000.00

30,000.00
190,000.00

2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยังโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียงจานวน 5 โรงเรียน
19

โครงการโรงเรียนรักวิทย์ (แผ่นดิน)
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูชีววิทยา (ผศ.พัชรี สินธุนาวา)
2. Food Science ARU สอนนองรักวิทย (อาจารยสุภาวิณี แสนทวีสุข)

10,000.00
168,000.00
100,000.00

3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย)
4. ทูตสะเต็มเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน (ดร.วุฒิพงษ แปงใจ)
5. สงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตร 2 (อ.ดร.จินดาวรรณ จันทมาส)

20,000.00

100,000.00
70,000.00

30,000.00

100,000.00
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โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

6. การเปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาดานการสอนและการพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตรวิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
20

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสานงานศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่นครั้งที่ 5
2. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. โครงการสักการะพระบิดาแหงการแพทยและการสาธารณสุขไทย
4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใยใสใจวัฒนธรรม

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
100,000.00

16,000.00
5,600.00
7,200.00
1,927.00

5. ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมดวยพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานในโรงเรียนวัด (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)
21

10,000.00

"การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการคานวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"
1.การพั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด านคณิ ต ศาสตรวิ ท ยาศาสตร และวิ ท ยาการค านวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22

32,000.00

500,000.00

500,000.00 1,000,000.00

วิทยาศาสตรวิชาการ
1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

70

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (พ.ศ.2566)
23

โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

140,416.00

2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรีนรูในศตวรรษที่ 21

21,200.00

3,600.00
7,200.00

5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุขสรางสุขใหนอง
24

75,593.00

16,000.00

3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอรสาขาคหกรรมศาสตร
4. การพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

16,756.00

3,600.00

โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ:การเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตรเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21: การนาเสนอผลงานวิชาการ

12,654.00
12,000.00
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โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
7,200.00
7,200.00

4. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

7,200.00

5. อบรมจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการอยางไร เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

3,600.00

6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
7. ชุดปลูกพืชสาเร็จรูป

3,600.00
20,923.00

8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

10,000.00
3,600.00

10. โครงการฝกปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม
11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
12. การจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ
13. อบรมเตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

3,600.00
9,000.00

5,000.00
17,000.00
3,600.00
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โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

14. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานอาชีวอนามัย
15. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการเตรียมฝกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร

3,220.00

16. อบรมการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการฝกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร

7,640.00

17. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรูทางดานสาธารณสุขชุมชนและเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ สาขาสาธารณสุข
ศาสตร

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
3,000.00

9,000.00

18. อบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กอนการฝกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
24

3,600.00

โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม่ แผ่นดิน
1. เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

1,800.00

2. โครงการปรับความรูพื้นฐานทางดานคหกรรมศาสตร์

3,600.00

3. โครงการปรับพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3,600.00

4. เตรียมความพรอมนองป 1 เขาสูโลกอาชีวอนามัย

1,800.00
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โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาเขาใหมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64
3,600.00

6. ปรับพื้นและสงเสริมทักษะพื้นฐานวิชาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

10,000.00

10,000.00

7. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมวิศวกรรมการจัดการ เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางวิชาชีพ

3,600.00

8. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางวิชาชีพ

4,200.00

9. เตรียมความพรอมทางวิศวกรรมไฟฟากอนเขาศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

4,000.00

25

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ครุภัณฑ์ทั้งหมด)

6,884,200.00

26

โครงการปรับปรุงทอระบายน้าและหลังคาโปรงแสง อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

454,000.00

27

โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

399,206.00

28

โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผ่นดิน
1. กิจกรรมประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

100,000.00

2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร

100,000.00
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โครงการ/กิจกรรม
3. การประชาสัมพันธหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
4. ประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
5. ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64
5,000.00

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

5,000.00
5,000.00
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6.1.2 งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) จานวน 2,449,815.00 บาท จานวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ

ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บกศ.
1. จัดซื้อวัสดุฝึกสาหรับรายวิชาทีมีการฝึกปฏิบัติ
2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สอบเทียบและจ้างเหมาบริการ

2

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

23,695.00

291,105.00

155,000.00

133,210.00

46,196.00

23,100.00

30,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บกศ.
1. กิจกรรมกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,000.00

2. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

30,000.00

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า

28,000.00

4. การบูรณาการศาสตร์พระราชาร่วมกับการจัดการเรียนการสอน

34,198.00

5. โครงการงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 10

34,080.00
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โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

6.โครงการงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 10

3

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
5,730.00

7. อบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์

3,600.00

8. การสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์

3,600.00

9. เชิญวิทยากรพิเศษด้านอาชีวอนามัยเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา

3,600.00

ฟิสิกส์วชิ าการบกศ.
1. การอบรมและการนาเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และการจัดทาวารสารวิชาการ

70,000.00

2. โครงการโรงเรียนฟิสิกส์แห่ง SIP+ ครั้งที่ 8 “The 8th SIP+Fest School”
4

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน บกศ.

5

โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เงินสนับสนุนการดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

85,200.00
461,771.00

28,110.00

14,055.00

28,110.00

28,110.00

6,000.00
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โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

3. ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยระยะเวลาดาเนินการ
4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
5,000.00

65,000.00

95,000.00

149,945.00

44,000.00

2,500.00

2,500.00

6,000.00

5,000.00

6. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการอื่น

20,000.00

25,000.00

25,000.00

30,000.00

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

10,000.00

25,000.00

25,000.00

5. ชาระค่าสาธารณูปโภค

8. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารราชภัฏกรุงเก่า
6

15,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บกศ.
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ฝึกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
3. พัฒนาอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์

20,000.00

40,000.00

40,000.00

50,000.00

100,000.00
18,000.00
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6.1.3 งบกศ.บป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบกศ.บป. จานวน 169,220.00 บาท จานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค.64

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

169,220.00
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ภาคผนวก

80

คณะผู้จัดทา

คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 11/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์การเงิน และแผนพัฒนาบุคลากร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

