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ค ำน ำ 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
จัดท าขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงานผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วยประเด็น
ส าคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร  ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตาม      
และประเมินผล ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกรอบงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน       จ านวน    19,838,500 บาท 
 งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)    จ านวน      2,449,815   บาท 
 งบประมาณรายจ่ายการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.)  จ านวน        169,220   บาท 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี        รวมทั้งสิ้น 22,457,535  บาท 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 จะเป็นเครื่องมือ

ส าหรับการนายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติที่ชัด เจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่างๆเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณ     
และเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตัวชี้วัด และน าไปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป 

 
 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

สารบัญ 

 

 หน้า 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
     บทสรุปผู้บริหาร 

 
ก  

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
     แผนระดับที่ 1  

     ยุทธศาสตร์ชาติ 1 
แผนระดับที่ 2 1 

         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         แผนการปฏิรูปประเทศ 
         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
         นโยบายรัฐบาล 
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

7 
15 
21 
22 
26 

แผนระดับที่ 3  
    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
    (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ของ ส านักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 
    แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 28 
    แผนปฏิบติัราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลง (SWOT Analysis)  
    SWOT Analysis กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 30 



 

หน้า 
 

        SWOT Analysis กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 32 
   SWOT Analysis กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 34 
   SWOT Analysis กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 36 

ภาพรวม  
   วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38 
   พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38 

แผนปฏิบัติราชการ  
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   ประมาณการวงเงินงบประมาณ 52 
   สรุปภาพรวมแผนงาน / โครงการ ตามมิติกลยุทธ์และแหล่งงบประมาณ 52 

ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ  
        การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ 53 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล  
        การติดตามและประเมินผล  
        กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป 54 
        กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป 55 
        การประเมินผลการด าเนินงาน  
        ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 56 
        เกณฑ์การวัด 57 
  



 

 หน้า 
ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
        รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
        โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งตามมิติแหล่งงบประมาณ 58 
ภาคผนวก  
        คณะผู้จัดท า 81 
 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

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

หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ   20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่

เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหารส่วนที่ 2             

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 ส่วนที่  3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี   (พ.ศ. 2563 –2565)                        

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ 6 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการ และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในระยะที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่น มีการริ เริ่ม
สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆ และขับเคลื่อนจนประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมทางองค์กรที่มีการผันแปรและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด น ามาสู่การทบทวนปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มอันเป็นวิกฤติและโอกาสในอนาคต 

ทั้งนี้ จากการประเมินสภาพแวดล้อมทางองค์การ พบว่ามีความท้าทายหลายประการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเผชิญ ทั้งกรณีที่เป็นวิกฤติการณ์ที่
จะต้องรับมือและลดทอนความเสี่ยง และกรณีที่เป็นโอกาสที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้น ามาสู่การจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยแผนฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการระดม



ข 

ความคิดและการเสนอความเห็นอย่างรอบด้านจากคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาและหน่วยงานภายใน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์โดยสังเขป ดังนี้  

1. ปรัชญา 
คุณภาพ คุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น 

2. วิสัยทัศน์  
ในปี พ.ศ.2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา การวิ จัย สร้างนวัตกรรม และการ

ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะแห่งอนาคตในการท างานเพ่ือต อบสนองความต้องการของ
ประเทศ 

3. อัตลักษณ์  
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

4. ค่านิยม  
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้น าด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  

5. พันธกิจ  
5.1 การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชาติและท้องถิ่น 
5.2 การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อหนุนน าการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5.3 การบริการวิชาการ เพ่ือสนับสนุน และเป็นที่พ่ึงแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1 ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตเพ่ือรองรับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

6.2 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่สูงขึ้นสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

6.3 สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของท้องถิ่น 
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6.4 ให้บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น น าไปสู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  

6.5 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสการเปลี่ยนแปลงขอ ง

โลก 

6.6 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น 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 
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ส่วนที่ 2 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 (1) เป้าหมาย  

(1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

  (2.1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 

   (2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  (2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   (2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

   (2.3.1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 

   (2.3.2) การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 

   (2.3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

(2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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(2.3.5) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

(2.3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

(2.3.7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย  

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

 2) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  (1) เป้าหมาย  

(1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การลดความเล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

   (2.2) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

(2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

(2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

 (2.2.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 



3 

(2.2.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน   

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  

  3) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  (1) เป้าหมาย  

(1.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) สร้างความหลากหลายทางการท่องเท่ียว 

(2.1.1) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

(2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

(2.2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
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4) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) เป้าหมาย  

(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2.1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นรดับแนวหน้าของภูมิภาค 

(2.1.2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 

(2.2.1) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

(2.3) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(2.3.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

(2.3.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย 

(2.4) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

(2.4.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 

(2.4.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

(2.5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2.5.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

(2.5.2) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
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  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

5) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (1) เป้าหมาย  

(1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

(1.2) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  (2.2) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(2.2.1) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น

ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

(2.3) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
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  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 พื้นท่ีสีเขียวเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัดท่ี 3.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

6) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

  (1) เป้าหมาย  

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(2.1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

(2.1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

(2.1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรร

มาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัดท่ี 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 ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความรู้และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 

 แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้า

หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 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 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระท าความผิดกฎหมายลดลง 

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม 

 (3) 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 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม 

4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยท้ังหมดท่ีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอด

บุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวช้ีวัด : 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) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : จ านวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ท้ังหมดเพิ่มขึ้น 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 

 (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม 

และการจัดการมลพิษ 

 (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท้ังหมด 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา

องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 

(3.1.2) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็น

เลิศทางวิชาการในด้านท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 

 (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้านทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วดั : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
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(3.1.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวนความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศท่ีส าคัญ 

(3.1.3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความ

จ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  

(3.1.4) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของ

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ 

(3.1.5) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยม่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งต้ังอยู่บน

พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 

 (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

6) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) พื้นท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพื้นท่ี

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 
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(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศระดับภาค 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการ

ต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื้น ภาคกลางและตะวันออก 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) เมืองในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับ การพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหล่ือมล้า ในทุกมิติ 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : จ านวนเมืองขนาดกลางท่ีได้รับการพัฒนา 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

1)  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

(1)  เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
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(2)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

(2.2) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 

(2.3) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการท่ีเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 

(3)  กิจกรรม 

(3.1) ให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออ านวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน  

(4)      เป้าหมายกิจกรรม 

(4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  

(4.2) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นท่ีเป็นหลัก  

(4.3) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล 

(1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

(2.2) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  

(2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
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 (3) กิจกรรม 

(3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและ

การบริการประชาชน  

(4) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  

 (4.2)โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นท่ีเป็นหลัก  

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 

(1)  เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะท่ีส าคัญ และขับเคล่ือนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(2.2) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ  

(2.3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

(3) กิจกรรม 

(3.1) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงาน

ของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน ของแต่ละบุคคลมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง โด ยคิดถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ การบริหารราชการแ ผ่นดินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ จากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 



18 

(4) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.1) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งกาลังคนท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการทางาน

อย่างมืออาชีพ และเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน  

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต 

(1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต 

(2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

(2.2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

(3) กิจกรรม 

(3.1) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

(4) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิพล 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 

3.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
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ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

   4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง 

           1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

นักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นท่ี 

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ  

ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค 

ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 
 

   4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย 
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(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

3)เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 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) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 

ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง   
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4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

     3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า 

(3) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเท่ียวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร 

2.2.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  

(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้อง ใช้ในการ

ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วน  ราชการก าหนด

ขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. ก าหนด  

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม  

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ ราชการของส่วน

ราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ เสนอ ต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรร  งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม

แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านัก  งบประมาณจัดสรร

งบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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2.2.4 นโยบายรัฐบาล  

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านท่ี 8 ด้าน การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลัง

ขับเคล่ือนการ พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาท่ีมุ่งพัฒนาคนในทุก มิติตามความเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาท่ีส าคัญ ดังนี้  

การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21  

1) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย  

2) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  

3) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุค  ใหม่ท่ีสามารถ

ออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดานใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่

กับหลักวิชาการ  

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  

1) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน  อนาคตและเป็น

ผู้เรียนท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  

2) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามท่ีสามารถส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้  

3) มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล้ าและความยากจน  

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมเชิงพื้นท่ีท่ีสามารถช่วย แก้ปัญหาความเล่ือม

ล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม

ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  

1) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ

ความเปล่ียนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต  

2) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และ ภาคเอกชนใน

ทุกสาขาการผลิตและบริการ  

3) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

กับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

1) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของ  ประเทศ เพื่อ

สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก  

2) ส่งเสริมการะบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้ เป็นระบบเปิด และมี

การบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) เช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ี  สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  

มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  

1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนท่ีค านึงถึงความจ าเป็นและ ศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง  

2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูท่ีสะท้อนความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  

3) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็น  

4) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเช่ือมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ 

ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต  

5) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

1) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดท่ี  หลากหลาย       

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย  

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย  

ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  

1) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่ม  เด็กด้อยโอกาสและ

กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา  

2) ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา 

3) จัดระบบโรงเรียนพี่เล้ียงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา  

4) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นท่ี  
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5) สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการ ปรับโครงสร้างหนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม  

พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  

1) ก าหนดระบบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาให้เช่ือมโยงกับ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน ท่ีชัดเจน  

2) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ  

3) การก าหนดมารฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบท่ีสามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของ  ทุกช่วงวัย         

เพื่อรองรับการเปล่ียนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต  

ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  

1) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การ เคารพกฎหมาย 

และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  

2) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

3) ปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้ง ลงโทษผู้ละเมิด

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม  

4) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ 

จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

1) ออกแบบหลักสูตรระยะส้ันตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง  ๆท่ีใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคน ทุกช่วงวัยในพื้นท่ีและชุมชนเป็นหลัก  

ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิจ ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชา

และข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคน ไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสมารถพัฒนาตนเองท้ังในด้าน

การศึกษาและการด ารงชีวิต 
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2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21  

3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน  

3.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

4) แนวทางการพัฒนา  

(4.1) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  

(4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง  

 1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  

ตัวช้ีวัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มี ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

นกัเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นท่ี  

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ  

ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค  

ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น  
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4) แนวทางการพัฒนา  

(4.1) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทาง  การศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย  

(4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและ ทรัพยากรภายในชุมชม  

ยุทธศาสตร์ที่ 8  

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม  

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 

     ตัวช้ีวัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 

ตัวช้ีวัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
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4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

     3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า 

(3) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว

ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร 

2.3 แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

2.3.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ของ ส านักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 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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ส่วนท่ี 3 

สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (SWOT Analysis) 

3.1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     S1บุคลากรมีศักยภาพและมีประสบการณ์สูง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     S2สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถ่ิน 
     S3มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพ  
     S4มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
     S5คณะฯ มีหลักสูตรการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สามารถน างานบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัยมาบูรณาการกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยได้ 

     W1ภาระงานด้านอื่นของบุคลากรท าให้ใช้เวลากับการด าเนินงานการพัฒนา
ท้องถ่ินได้ไม่เต็มท่ี อาจารย์ท่ีลงพื้นท่ีด าเนินการด้านพัฒนาท้องถ่ินมีจ านวนไม่
เพียงพอ และมีแรงจูงใจค่อนข้างน้อย 
     W2กฎระเบียบภายในยังขาดความคล่องตัว 
     W3การเบิกจ่ายงบประมาณมีความยุ่งยาก 
     W4หลักสูตรบางหลักสูตรไม่ เอื้อ ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินของ
มหาวิทยาลัยฯ 
     W5ผลท่ีได้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไป 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
     O1 นโยบายระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 

     O2ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาท้องถ่ินเป็นการเฉพาะ เช่น ผู้น า

ชุมชน อบต. อปท. รพ.สต. เป็นต้น 

     O3มีเครือข่ายในพื้นท่ีช่วยประสานการท างานอย่างเข้มแข็ง 

     O4บุคลากร ได้รับการอบรมพัฒนาเร่ืองการพัฒนาท้องถ่ินจากมหาวิทยาลัย 

      

     T1 ช่วงเวลาในการด าเนินการไม่สอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

     T2 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังขาดความชัดเจน 

     T3งบประมาณด้านการพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนเป็นการเฉพาะจะ

หมดลงในปีงบประมาณ 2565 

     T4สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     T5ความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในพื้นท่ี 
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SO      พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การบริการวิชาการ จากความเชี่ยวชาญของ

บุคลากร องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ท่ีสามารถตอบ

โจทย์ความต้องการของชุมชน องค์กรธุรกิจ และสามารถจัดหารายได้ให้แก่คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ 

ST      สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการ

ร่วมศาสตร์ 

WO      ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการ ร่วมกับการวิจัย โดยมุ่งเน้น

การสร้างชุมชนต้นแบบ หรือการสร้างคุณค่าต่อชุมชนอย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

WT      ก าหนดและมอบหมายภาระงานเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินให้ชัดเจน 
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3.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     S1มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาครุศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์   
     S2มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
     S3มีงบประมาณรองรับการสอนนักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ 
     S4มีทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     W1บุคลากรท่ีสามารถสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพครูมีจ านวนไม่เพียงพอ 

     W2ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของการบริหารหลักสูตร 

     W3บุคลากรขาดทักษะและองค์ความรู้ในการท าหลักสูตรครุศาสตร์ 

      

 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

     O1มีการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอกในการผลิตและ

พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 

     O2มีเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเข้มแข็งในการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
     O3มีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     O4มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถผลิต และ
พัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ได้ 

     T1จ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง 
     T2จ านวนอัตราการสอบบรรจุครูมีแนวโน้มลดลง 
     T3สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท า
ให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
     T4มีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตและพัฒนาครูเป็นจ านวนมาก 
     T5กฎระเบียบข้อกฎหมายในพื้นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้าน
กายภาพ 

 

 

 

 



33 

SO      พัฒนาความร่วมในด้านการจัดท าหลักสูตร หรือจัดการเรียนการสอนด้าน

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 

ST พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

WO พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ท่ีพึงประสงค์ WT ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับท่ีตลาดต้องการ 
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3.1.3 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
     S1มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาทั้งด้านการวิจัยและการเรียน
การสอน 
     S2มีทรัพยากรที่มีคุณภาพเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการ และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่
ทันสมัยส าหรับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 
     S3มีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ 
     S4มีผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึนอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศมาตรฐานของกพอ.และมีโอกาสที่จะ
พัฒนาเป็นนวัตกรรม 

     W4ไม่มีหลักสูตรระยะสั้นในการเพ่ิมพูนทักษะให้กับบุคลากรและศิษย์เก่า 

     W2ยังไม่มีหลักสูตรที่เป็นลักษณะสหวิทยาการ 

     W3ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าประสบการณ์มาเทียบโอนหน่วยกิต 

หรือการท ารายวิชาท่ีสามารถเรียนเพ่ือสะสมหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษา 

     W4คณะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณส าหรับการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณของ

คณะได้ 

     W5ขาดบุคลากร นักศึกษาท่ีจะมาช่วยอาจารย์ท าวิจัย 

     W6ขาดระบบการบริหารจัดการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
     O1ยุทธศาสตร์ชาติ 20 และแผนในระดับที่ 2 ของประเทศก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน 
     O2หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้มีการท าความร่วมมมือเพ่ือการจัด
การศึกษามากข้ึน 
     O3มีแหล่งงบประมาณที่หลากหลาย ในการย่ืนข้อเสนอขอรับการสนับสนุน ทั้ ง
ทุนการศึกษาและการวิจัย 
     O4มีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน เปิดโอกาสให้มีการท าความร่วมมือเพ่ือจัดการศึกษามากข้ึน 
     O5คณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยมีเวทีเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปิดโอกาสให้ฝึกทักษะในเร่ืองการน าเสนอผลงานทางวิชาการมากข้ึน 
     O6มหาวิทยาลัยอยู่ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายกับ
ทัง้สองส่วนได้ดี 

     T1จ านวนทุนวิจัยและงบประมาณต่อทุนไม่เพียงพอ 
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SO      สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย กับหน่วยงานภายใน

และภายนอกประเทศเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการ

วิจัย 

ST      จัดท าโครงการ หรือหลักสูตรระยะสั้นแสวงหารายได้เพื่อสร้าง

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

WO      พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังสร้างความร่วมมือ

กับภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีเป็นลักษณะสหวิทยาการ 

 

WT      ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร ผลิตผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ี

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงแก้ปัญหา หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
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3.1.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
    S1มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งวิชาการที่สามารถปฏิบัติตามพันธกิจของคณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     S2มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งสร้างให้บุคลากรมีความสามัคคี/มีค่านิยมองค์กรในด้านการให้
ความร่วมมือ 
     S3มีทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารตามพันธกิจ 

     W1บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีจ านวนน้อย มีทักษะ และสมรรถนะไม่ครอบคลุมต่อ

ภาระงาน 

     W2ขาดการบูรณาการ การเช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ ระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างคณะ

และมหาวิทยาลัย 

     W3ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล (database) ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเช่น 

ฐานข้อมูลนักศึกษา/อาจารย์ ข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้ (KM)  

     W4ขาดฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในระดับคณะเพ่ือใช้เป็นฐานในการคิดโครงการต่างๆ 

     W5ขาดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การก าจัดของเสียทางเคมี ทางชีวภาพ และระบบ

สุขาภิบาล อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

     W6กฎระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติไม่เอ้ือต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ อาทิเช่น 

การกระจายอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
     O1มีความร่วมมือเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง เช่น สสวท. ที่สามารถเสริมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ปรับค าใหม่ดูจาก 3) 
     O2มีงบประมาณในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้นเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
     O3มีช่องทางการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่หลากหลาย ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
     O4ศักยภาพเชิงพื้นที่ในท าเลที่ต้ังในเมืองมรกดโลก และนิคมอุตสาหกรรม 

     T1กฎระเบียบและข้อกฎหมายเชิงพื้นพี่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางกายภาพอย่าง
มาก โดยเฉพาะการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อม 
     T2การแข่งขันในการแสวงหางบประมาณระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีสูง ปรับ
ใหม่ให้ไม่ขัดแย้งกับโอกาส 
     T3การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความยืดหยุ่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานกับ
พันธกิจ 
     T4เคร่ืองมือในการวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องต่อการ ปฏิบัติงานจริง 
     T5ความไม่ต่อเน่ือง หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย งบประมาณ (ในระดับ กระทรวง) ใน
การบริหารจัดการด้านการศึกษา 
     T6ภัยธรรมชาติ การเกิดการะบาดของโรคท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ 
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SO      สร้างศูนย์บริการ ทดสอบ วิเคราะห์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ST      น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และพัฒนา

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 

WO      เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร WT      ส่งเสริมการบริหารงานตามระเบียบ/ข้อก าหนด/พรบ./กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง และโปร่งใส 
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3.2 ภาพรวม 

3.2.1 วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในปี พ.ศ.2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา การวิจัย สร้างนวัตกรรม และการให้บริการทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค พร้อมผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และมีทักษะแห่งอนาคตในการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 

3.2.2 พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่าง  ๆท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชาติและท้องถิ่น 
2. การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อหนุนน าการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
3. การบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุน และเป็นท่ีพึ่งแก่ชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

3.2.3 ปรัชญา 
คุณภาพ คุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น 

3.2.4 อัตลักษณ์  
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

3.2.5 ค่านิยม  
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้น าด้านวิจัย เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 

 3.2.6 วัตถุประสงค ์
1. ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีอัตลักษณ์และสมรรถนะท่ีสูงขึ้นสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของท้องถิ่น 
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4. ให้บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น น าไปสู่รากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน  

5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

6. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามท้ังในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
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3.3 แผนปฏิบัติราชการ 

3.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

1) เป้าหมาย (Objective : O) 

1.1 พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นระดับคณะท่ีมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในประเมินและวางแผนงานเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
1.2 สร้างผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น 
1.3 น าความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.4 บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5 สืบสานโครงการตามพระราชด าริหรือพระบรมราโชบาย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  100 
จ านวนชุมชนท่ีคณะเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิน่ 5 ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ 
จ านวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 200 ครัวเรือน 
ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมท าระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน และประชาชน อย่างน้อย 20 โครงการ/กิจกรรม 
ระบบข้อมูลต าบลท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนต าบลท่ีได้เข้าไปพัฒนาของจ านวนต าบล
ท่ีได้เข้าไปพัฒนา 

ร้อยละ 15 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 20 โรงเรียน 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่น 100 
จ านวนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 15 
จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม 6 
จ านวนครัวเรือนท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 50 
จ านวนสาขาท่ีน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่น 14 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่น 70 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงขึ้น 1 
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 15 
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 25 
ร้อยละผลการประเมินความส าเร็จโดยรวมของโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 85 

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นกับทุกพันธกิจของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 

(3.2) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ รวมท้ังกระจายแผนงานให้ครอบคลุมนักวิชาการท่ีมี ความ

เช่ียวชาญอย่างท่ัวถึง 

(3.3) สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

(3.4) สืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
"โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์" 

แผ่นดิน 500,000.00 อ.รงรอง แรมสิเยอ 

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน 

แผ่นดิน 500,000.00 อ.สุวรรณ อาจคงหาญ 

โครงการพัฒนาผูน าดานส่ิงแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ แผ่นดิน 400,000.00 ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด 
"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวย วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี" 

แผ่นดิน 1,150,000.00 ผศ.ดร.ประดินันท เอี่ยมสะอาด 

โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑชุมชน แผ่นดิน 1,000,000.00 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน แผ่นดิน 200,000.00 อ.ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ 
"โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑส าหรับการเกษตรแบบยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological 
based-Agriculture เปนพื้นฐาน" 

แผ่นดิน 200,000.00 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 

การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาท่ีพลเมืองไทย” จาก
กิจกรรม “New Cuisine” 

แผ่นดิน 20,000.00 อ.สุภาวิณี แสนทวีสุข 

โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก แผ่นดิน 125,000.00 ผศ.ปยธิดา สุดเสนาะ 
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อการ
กระจายรายไดอยางยั่งยืน 

แผ่นดิน 940,000.00 ผศ.ดร.พิทยา ใจค า 

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสนับสนุนธุรกิจการทองเท่ียววิถีอโยธยาภายใตแนวคิด 
Souvenir of Ayodhya 

แผ่นดิน 200,000.00 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 
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แผนงาน/โครงการ ส าคัญ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนต าบลกบเจาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

แผ่นดิน 480,300.00 อ.นพา ลีละศุภพงษ์ 

โครงการพลังวิทยรวมสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น แผ่นดิน 200,000.00 อ.สมปรารถนา สุขเกษม 
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

แผ่นดิน 480,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน แผ่นดิน 605,000.00 อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ 
โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผ่นดิน 1,000,000.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
พัฒนาผลิตภัณฑจากการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได “กระชายอบแหง @ Science ARU” แผ่นดิน 100,000.00 อ.ดร.จินดาวรรณ จันทมาส 
โครงการสงเสริมนวัติกรรมเคมียอสวนในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก แผ่นดิน 200,000.00 ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย 
โครงการโรงเรียนรักวิทย์  แผ่นดิน 700,000.00 ผศ.กฤษณะ กันอ่ า 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผ่นดิน 40,727.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รวม 9,041,027.00  
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กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) เป้าหมาย (Objective : O) 

1.1 ผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีอัตลักษณ์และสมรรถนะสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

1.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น 

2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ท่ีประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  30 
จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา  100 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 80 
จ านวนเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 
จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 
จ านวนหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หรือ จัดการเรียนการสอนแบบ Double degree ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะครุศาสตร์ 1 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการศาสตร์ หรือ จัดการเรียนการสอนแบบ Double degree ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะครุศาสตร์  
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4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
"การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และ
วิทยาการค านวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แผ่นดิน" 

แผ่นดิน 2,000,000.00 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 

รวม 2,000,000.00  
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

1) เป้าหมาย (Objective : O) 

1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.2 จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education) และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Life-long learning) 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ 

1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี  Top 10 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA  4.50 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130 คน 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 330 คน 
จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 773 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 
จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 10 
ค่าเฉล่ียจ านวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคนต่อปี 48,000 
ร้อยละผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 5 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 2 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 80 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 15 
ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 75 
จ านวนหลักสูตรท่ีบูรณาการศาสตร์ หรือ จัดการเรียนการสอนแบบ Double degree 1 
จ านวนหลักสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะส้ันและระยะยาว 1 
คะแนนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 

3) แนวทางการพัฒนา 

(3.1) สร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสามารถสรรหาแหล่งทุน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัย

และนวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น 

(3.2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

(3.3) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

(3.4) ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 

(3.5) พัฒนาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตท้ังในระบบและนอกระบบท่ีครอบคลุมเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม (Non-degree program) ระยะส้ัน       

และระยะยาว 
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4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วิทยาศาสตรวิชาการ  แผ่นดิน 358,365.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   แผ่นดิน 284,365.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  แผ่นดิน 156,237.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม่  แผ่นดิน 46,200.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บกศ. 1,158,630.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บกศ. 228,208.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฟิสิกส์วิชาการ บกศ 155,200.00 ฟิสิกส์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  บกศ. 461,771.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป 169,220.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

รวม 3,018,196.00  
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1) เป้าหมาย (Objective : O) 

1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะท่ีสูงขึ้น 

1.2 พัฒนาส่ิงแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาวะท่ีดี (Green and clean university) 

1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหม่ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

1.4 บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมหน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร 

- หาแหล่งทุน/แหล่งงบประมาณท่ีสนับสนุนพันธกิจของคณะ 

- การใช้จ่ายและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ 

1.5 พัฒนา/จัดท าระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) ของคณะ เช่น ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา/วิจัย/บริการวิชาการ  

2) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric)  6,150 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 92 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของบุคลากรของสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  2 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  2 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรออนไลน์ ท่ีสร้างรายได้จากการใช้ทรัพยากรของคณะ 1 
จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ 4 
ร้อยละการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ครบถ้วนถูกต้องทุกพันธกิจ 100 

3) แนวทางการพัฒนา 

(3.1) น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart operation) ใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการท างาน มีการ

เช่ือมต่อระหว่างเครื่องมือ อุปกรณ์อย่างท่ัวถึง ท าให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้และเป็นปัจจุบัน 

(3.2) พัฒนาการท างานแบบบูรณาการ (Organization integration) ท่ีเอื้อต่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท้ังการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 

(3.3) ยกร่างเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของบริบทดิจิทัลท่ีเกิดขึ้น 

(3.4) ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น เพื่อรองรับพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยให้

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน มีระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากร ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการท างานของบุคลากร ส่งผลทางอ้อมให้กับครอบครัว

และชุมชนของบุคลากร สร้างแรงจูงใจ และรักษาสัมพันธภาพทางบวกระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

(3.5) สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม (Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จัดเวทีพบปะ พูดคุย หารือประจ าเดือน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานบริหาร และเวทีสาธารณะ 

(3.6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค พื้นท่ี การจัดการของเสีย การจัดการน าการใช้พลังงานสะอาดการลดคาร์บอน ไดออกไซด์และ

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีบรรยากาศในการท างาน 

(3.7)  พัฒนาและยกระดับการส่ือสารองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารนโยบายระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 

(3.8) พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการท่ีจัดหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก และส่งเสริม พัฒนาทักษะบุคลากร 
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4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ครุภัณฑ์ท้ังหมด)  แผ่นดิน 6,884,200.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
โครงการปรับปรุงทอระบายน้ าและหลังคาโปรงแสง อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ   แผ่นดิน 454,000.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผ่นดิน 399,206.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
โครงการประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แผ่นดิน 215,000.00 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. บกศ 634,330.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บกศ. 268,000.00 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

รวม 8,854,736.00  
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3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3.4.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณ  
โดยแบ่งตามประเภทงบประมาณดังนี 

งบประมาณแผ่นดิน   จ านวน   19,838,500.00  บาท  
งบบ ารุงการศึกษา  จ านวน   2,449,815.00  บาท  
งบประมาณรายจ่าย งบ กศ.บป.  จ านวน   169,220.00  บาท  
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด   22,457,535.00  บาท 

3.4.2 สรุปภาพรวมแผนงาน / โครงการ ตามมิติกลยุทธ์และแหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ จ านวนโครงการ 
แหล่งงบประมาณ / งบประมาณ รวม 

งบแผ่นดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. งบประมาณ ร้อยละ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 20 9,041,027.00   9,041,027.00 40.26 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 2,000,000.00   2,000,000.00 8.91 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย 9 845,067.00 1,547,485.00 169,220.00 2,100,001.00 11.41 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 6 7,952,406.00 902,330.00  8,874,736.00 39.43 

รวม 36 19,838,500.00 2,449,815.00 169,220.00 22,457,535.00 100.00 
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ส่วนท่ี 4  
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ 

ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน 

โดยจัดท าเป็นแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุรายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และความเ ช่ือมโยงเชิงกับแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ปี แผนแม่บท ฯ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์   

และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน/หลักสูตร 

แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน/หลักสูตรท่ี

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนท่ี 5 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึง
ก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค 
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้  

5.1 การติดตามผลการด าเนินงาน  
5.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 

 

 

 

ด้วยกลไก 

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

3. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

 

ไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย)
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5.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

ด้วยกลไก 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

 

 

 

 

 

รอบ 6เดือน

(เดือนมีนาคม 2565)

รอบ 12เดือน

(เดือนกันยายน 2565)
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5.2 การประเมินผลการด าเนินงาน  
5.2.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 

ล าดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

1 มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับคณะ ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 1 แผน - 
2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 4 
3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 4 
4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (แผ่นดิน) ร้อยละ 54 ร้อยละ 100 
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5.2.2 เกณฑ์การวัด 

ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การพิจารณา 

1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 

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

 

ระดับ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง) 

ระดับ 2 มีคะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 (พอใช้) 

ระดับ 3 มีคะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง) 

ระดับ 4 มีคะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 (ดี) 

ระดับ 5 มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 (ดีมาก) 

ผลรวมคะแนนประเมินความส าเร็จของทุกโครงการ 

จ านวนโครงการท้ังหมด 

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 

จ านวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย X 100 

จ านวนตัวชี้วัดท้ังหมด 
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ส่วนท่ี 6  
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

6.1 โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งตามมิติแหล่งงบประมาณ  
6.1.1 งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 19,838,500.00 บาท จ านวนโครงการท้ังส้ิน 28 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนผลิตภัณฑจากผาบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์  

  
1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการด าเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอย่างมีส
วนรวมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบการท างานในการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา บรรจุภัณฑ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธการบัญชีการตลาด รวมท้ังการวางแผน 

5,100.00       

  
2. กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑท่ี 1-2 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรยีน 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

75,500.00       
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  
3. กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑท่ี 3-4 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรยีน 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

69,200.00       

  
4. กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา ผลิตภัณฑท่ี5-6 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

69,200.00       

  
5. กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสในการจัดจ าหนายผลิตภัณฑจากผา 

  83,200.00     

  
6. กิจกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา 6 ผลิตภัณฑ และข้ึนทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชนบ
านเกาะเรียน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑจากผา และพัฒนารูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะส าหรับ
ชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal) 

  83,800.00     

  
7. กิจกรรมท่ี 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อส
งเสริมการขายผลิตภัณฑจากผา 

    47,700.00   

  
8. กิจกรรมท่ี 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาด
ของผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน 

    47,700.00   
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  
9. กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมเปดศูนยการเรียนรูชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อยกระดับสูศูนยการเรียนรูครบวงจรผลิตภัณฑ
จากผาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนแหลงเรียนรขูองประชาชนท่ัวไปและหนวยงานภายนอกท่ีสนใจ 

      13,500.00 

  10. กิจกรรมท่ี 10 ประชุมสังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการด าเนินงานรวมกับชุมชน       5,100.00 

2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ชุมชนขนมไทยบานเกาะเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนอยางยั่งยืน  

  
1. กิจกรรมท่ี 1 ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการด าเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอย่างมีส
วนรวมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนระบบการท างานในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย บรรจุภัณฑ 
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด รวมท้ังการวางแผน 

7,200.00       

  
2. กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑท่ี 1 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะ
เรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

53,900.00       

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

53,900.00       
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  
4. กิจกรรม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย ผลิตภัณฑท่ี 3 ใหกับสมาชิกกลุมชุมชนบานเกาะเรียน 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใชภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

53,900.00       

  
5. กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพิ่มระยะเวลา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพิ่มโอกาสในการจัดจ าหนายผลิตภัณฑขนมไทย 

  98,200.00     

  
6. กิ จ ก ร ร ม ท่ี  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 ข้ึ น 
ทะเบียน OTOP ของกลุมชุมชนบานเกาะเรียน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑขนมไทย และพัฒนารูปแบบท่ีมีความ
เหมาะสมและทันสมัย ซึ่งเหมาะส าหรับชีวิตปกติวิถีใหม (New Normal) 

  102,300.00     

  
7. 7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ขายผลิตภัณฑขนมไทย 

    77,800.00   

  
8. 8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิต
ภัณฑชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน 

    47,700.00   

  9. 9 ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการด าเนินงานรวมกับชุมชน     5,100.00   

3 โครงการพัฒนาผนู าดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ   

  1. กิจกรรม Land cover protocol    80,000.00     

  2. กิจกรรม Soil moisture active passive   80,000.00     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  3. กิจกรรม Earth as a system protocol     80,000.00   

  4. กิจกรรม Hydrosphere protocol     80,000.00   

  5. กิจกรรม Atmosphere protocol       80,000.00 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากดวย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  1. การศึกษาขอมูลเชิงพื้นท่ีประกอบกับการสัมภาษณชุมชน 125,000.00       

  2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามบริบทชุมชน   866,000.00     

  3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ     115,000.00   

  4. การเปดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน       44,000.00 

5 โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิม่ใหกับผลิตภัณฑชุมชน  

  1. การส ารวจขอมูลผลิตภัณฑชุมชน และการประเมนิมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 90,000.00       

  2. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใหไดมาตรฐาน และการสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ ์   418,800.00 418,800.00   

  3. การสงเสริมการจ าหนายทางการตลาดและการวางแผนทางการเงิน     72,400.00   

6 นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environmental innovation) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

  1. การพัฒนานวัตกรรมดานบรรจุภัณฑทางเลือกจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 25,000.00 25,000.00     

  2. การพัฒนานวัตกรรมตัวดูดซับน้ าท้ิงจากการซักผา 25,000.00 25,000.00     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  3. การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกและวัสดุปรับปรุงดินจากทรัพยากรในทองถ่ิน 20,000.00 25,000.00     

  4. กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและการสรางชุมชนตนแบบ     55,000.00   

7 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑส าหรับการเกษตรแบบย่ังยืนโดยอาศัยแนวคิด Biological based-Agriculture เปนพื้นฐาน  

  1. 1.การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 27,000.00       

  2. 1.การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 50,000.00       

  3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ(Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด   45,000.00 45,000.00   

  4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง       33,000.00 

8  การสงเสริมความสามารถเด็กวัยรุน “เด็กไทยยุคใหม รูรักสามัคคี รูหนาท่ีพลเมืองไทย” จากกิจกรรม “New Cuisine”  

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

  20,000.00     

9 โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาทองถ่ินกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  

  
1. เก็บขอมูลเชิงลึก(Focus group) โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีต าบล
องครักษ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

8,450.00       
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  2. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากทรัพยากรชุมชนของต าบลองครักษ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง   55,100.00     

  3. พัฒนาบรรจุภัณฑและฉลากสินคาส าหรับผลิตภัณฑชุมชนของต าบลองครักษ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง   39,500.00     

  
4. ถายทอดองคความรูและนวัตกรรมจากโครงการสูชุมชนตลอดจนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเพื่อน าองคความรูท่ีไดท้ังหมด
จากโครงการไปตอยอดและประยุกตใชเพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุด 

    21,950.00   

10 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยนวัตกรรมผานกลไกดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อการกระจายรายไดอยางยั่งยืน  

  
1. ศึกษาบริบท และขอมูลเชิงพื้นท่ี(Baseline data) โดยการรับฟงความคิดเห็นของกลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กท่ีมีความจ าเปนเรงดวนในการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในจังหวัดอางทองรวมกับหนวยงานภาคี
เครือขายตาง ๆ 

60,200.00       

  
2. พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมอาชีพ และวสิาหกจิชุมชนขนาดเล็กในอ่างทองด
วยองคความรูและนวัตกรรมโดยใชทรัพยากรชุมชนเปนฐาน 

  445,200.00     

  
3. สรางความโดดเดนของบรรจุภัณฑ และแบรนดสินคาส าหรับผลิตภัณฑOTOP ของกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง 

  200,100.00     

  
4. พัฒนาศูนยกลางตลาดและชองทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ OTOPของกลุมอาชีพ และวิสาหกจิชุมชนขนาด
เล็กในจังหวัดอางทอง 

    161,100.00   
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  
5. พัฒนาการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชนสกูารใชประโยชนเชิงพื้นท่ีอยางยั่งยืนของกลมุอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดอางทอง 

      73,400.00 

11 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสนับสนนุธุรกิจการทองเท่ียววิถีอโยธยาภายใตแนวคิด Souvenir of Ayodhya  

  1. 1. การศึกษาความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 27,000.00       

  2. การพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีผลิต 50,000.00       

  3. การสรางสรรคผลิตภัณฑ(Product realization) และการวางกลยุทธสูตลาด   45,000.00 45,000.00   

  4. การติดตามผลเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง       33,000.00 

12 การพัฒนาผลิตภณัฑ OTOP ชุมชน กลมุวิสาหกิจชุมชนต าบลกบเจาเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

  
1.ประชุมรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาบริบท และแนวทางการด าเนินโครงการ โดยการจัดประชุมอยางมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมวางแผนระบบการท างานในการพัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัย บรรจุภัณฑ พฒันารูปแบบ
การประชาสัมพันธ การบัญชีการตลาด 

5,100.00       

  
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภณัฑพวงมาลัยขอพระกรผลิตภัณฑท่ี 1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ต าบลกบเจา 
เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

  69,200.00     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑพวงมาลัยตัวกระแตผลิตภัณฑท่ี 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ต าบลกบเจา 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

  69,200.00     

  
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑชุดท าพวงมาลัยดวยตนเอง ผลิตภัณฑท่ี 1 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ต าบลกบเจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยั่ง 

    69,200.00   

  
5.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑชุดท าพวงมาลัยดวยตนเอง ผลิตภัณฑท่ี 2 ใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ต าบลกบเจา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยใหภูมิปญญาของชุมชน โดยใชฐานของชุมชนเปนหลัก เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมกับชุมชนไดอยางยืน 

    69,200.00   

  
6.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาและเพิ่มโอกาสในการจัดจ าหนายผลิต
ภัณฑพวงมาลัย 

    97,900.00   

  
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบัญชีบนระบบคลาวดแอปพลิเคชัน และการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑพวงมาลัย 

    47,700.00   

  
8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดทุกมิติ การสงเสริมการตลาดรวมถึงรูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ
ชุมชนในรูปแบบของออนไลน และออฟไลน 

    47,700.00   

  
9.ประชุม สังเคราะห วิเคราะหผล ประเมินผลการด าเนินงานรวมกับชุมชน 
 

      5,100.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

13 โครงการพลังวิทยรวมสืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  1. ส ารวจและรวบรวมองคความรู 30,000.00       

  2. สรางองคความรูโดยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการฝกฝน   60,000.00     

  3. เปดเวทีเพื่อการถายทอด และเผยแพร องคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน     80,000.00   

  4. ติดตามผลการด าเนินโครงการ และประเมินโครงการเพื่อน าขอมูลมาปรับปรุง       30,000.00 

14 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวัจัยของคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย  

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชแอปพลิเคชันส าหรับสรางสื่อและกราฟกออนไลนส าหรับครู   30,000.00     

  2. โครงการ การแปรรูปมะกรูดแชอิ่ม กลุมสตรีต าบลโพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 

  3. โครงการการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อก าจัดขยะอินทรียในสวนเกษตรเพื่อความพอเพียงและยั่งยืน 30,000.00       

  4. โครงการ การอบรมโปรแกรมพีแอลซี (PLC) เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม   30,000.00     

  5. โครงการ ดับเพลิงข้ันตนฝกซอมแผนและอพยพหนีไฟ     30,000.00   

  6. โครงการ เตรียมความพรอมวิชาคณิตศาสตรกอนสอบเขามหาวิทยาลัย   30,000.00     

  7. โครงการ อบรมอาหารจากจุลินทรีย   10,000.00 10,000.00 10,000.00 

  8. โครงการ การท าน้ ามันไพรส าหรับนวดเพื่อผูสูงวัย       30,000.00 

  9. โครงการ บอรดอิเล็กทรอนิกสเขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา   30,000.00     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  10. โครงการ ผลิตพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ชวงการแพรระบาดโควิด-19   30,000.00     

  
11. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อมะมวงในน้ าเชื่อมส าเร็จรูปในบรรจุภัณฑทนความรอนชนิดออนตัวโดยการมีสวนร
วมกับกลุมเกษตรกร 

    30,000.00   

  12. โครงการ สาธารณสุขน าสุขแกเยาวชน     30,000.00   

  13. โครงการอบรม IOT เพื่อการเกษตร   30,000.00     

  14. โครงการอบรมพีแอลซี และระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติเบ้ืองตน   30,000.00     

  15. โครงการตระหนักรูเดานพลังงาน (Energy Literacy) สูการใชทรัพยากรพลังงานเพื่อชีวิตอยางยั่งยืน   30,000.00     

  16. โครงการอบรมการใชเครื่องมือวัดทางฟสิกสกับการน าไปประยุกตใช     30,000.00   

15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตศูนยการเรียนรูและนวัตกรรมเกษตรย่ังยืน 

  
1.ท าการพัฒนาจุดเรียนรูทางการเกษตร 7 จุดการเรียนรูไดแก ขาว พืชผักสมุนไพร เห็ดจิ้งหรีด ไสเดือน สัตว ดิน
และปุย 

200,000.00 150,000.00     

  2. การจัดโครงการถายทอดองคความรู     10,000.00 10,000.00 

  3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีเกิดจากการพัฒนาตอยอดจากโครงการ   68,000.00 51,000.00   

  4. นวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนา     81,000.00   

  5. จัดท าสื่อวิดีโอเพื่อการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม   20,000.00 15,000.00   

16 โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  1. ซอมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑและจางเหมาบริการ 16,050.00 133,520.00 61,050.00 88,640.00 



69 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุดาราศาสตร และวัสดุการศึกษา 20,000.00 69,390.00 100,000.00 70,000.00 

  3. สนับสนุนศูนยสะเต็มศึกษา(หุนยนต STEM Robotics 2/การจัดการเรียนรูดวยแนวทางGamification STEM)     110,000.00   

  4. สนับสนนุการเขารวมน าเสนอผลงานวจิัยภายในประเทศ       50,000.00 

  5. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจ าป 2565       281,350.00 

17 พัฒนาผลิตภัณฑจากการอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได “กระชายอบแหง @ Science ARU”  

  1. การอบแหงผักสวนครัวรั้วกินได กระชาย 50,000.00 30,000.00 20,000.00   

18 โครงการสงเสริมนวัติกรรมเคมียอสวนในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก  

  1. ผลิตนวัตกรรมชุดทดลองเคมียอสวนจ านวน 7 แบบ   190,000.00     

  2. เผยแพรชุดนวัตกรรมไปยังโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียงจ านวน 5 โรงเรียน     10,000.00   

19 โครงการโรงเรียนรักวิทย์ (แผ่นดิน)  

  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูชีววิทยา (ผศ.พัชรี สินธุนาวา)     168,000.00   

  2. Food Science ARU สอนนองรักวิทย (อาจารยสุภาวิณี แสนทวีสุข)   100,000.00     

  3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรและปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ผศ.ดร.เกตนณนิภา วันชัย)     100,000.00   

  4. ทูตสะเต็มเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน (ดร.วุฒิพงษ แปงใจ)   70,000.00 30,000.00   

  5. สงเสริมและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร ฟสิกสและดาราศาสตร 2 (อ.ดร.จินดาวรรณ จันทมาส)   100,000.00     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

  
6. การเปนพี่เลี้ยงและท่ีปรึกษาดานการสอนและการพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตรวิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

  100,000.00 32,000.00   

20 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  1. โครงการคหกรรมศาสตรสืบสานงานศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ินครั้งท่ี 5     16,000.00   

  2. โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       5,600.00 

  3. โครงการสักการะพระบิดาแหงการแพทยและการสาธารณสุขไทย       7,200.00 

  4. เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใยใสใจวัฒนธรรม 1,927.00       

  5. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมดวยพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานในโรงเรียนวัด (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)     10,000.00   

21 "การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาการค านวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" 

 
1.การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด านคณิตศาสตรวิทยาศาสตร  และวิทยาการค านวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 

22 วิทยาศาสตรวิชาการ 

 1. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

 2. วารสารราชภัฏกรุงเกา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

 3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     

 4. ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (พ.ศ.2566)     

23 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   

 1. จัดซื้อวัสดุ ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 140,416.00 16,756.00 75,593.00 21,200.00 

 2. พัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรีนรูในศตวรรษท่ี 21   16,000.00     

 3. อบรมทักษะดานคอมพิวเตอรสาขาคหกรรมศาสตร   3,600.00     

 4. การพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 7,200.00       

 5. โครงการนักศึกษาสาธารณสุขสรางสุขใหนอง   3,600.00     

24 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ:การเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร   12,654.00     

 2. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตรเพื่อเขาสูศตวรรษท่ี 21: การน าเสนอผลงานวชิาการ 12,000.00       
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   7,200.00 7,200.00   

 4. อบรมความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   7,200.00     

 5. อบรมจัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการอยางไร เพื่อใหเกิดความปลอดภัย   3,600.00     

 6. เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษสาขาเทคโนโลยีการผลติพืช 3,600.00       

 7. ชุดปลูกพืชส าเร็จรูป 20,923.00       

 8. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา       10,000.00 

 9. อบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู     3,600.00 3,600.00 

 10. โครงการฝกปฏิบัติการสุขศาสตรอุตสาหกรรม       9,000.00 

 11. ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม     5,000.00   

 12. การจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ       17,000.00 

 13. อบรมเตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม       3,600.00 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

 14. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานอาชีวอนามัย     3,000.00   

 15. การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการเตรียมฝกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 3,220.00       

 16. อบรมการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการฝกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 7,640.00       

 
17. กิจกรรมกลุมเสวนาองคความรูทางดานสาธารณสุขชุมชนและเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ สาขาสาธารณสุข

ศาสตร 
    9,000.00   

 18. อบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กอนการฝกปฏิบัติงานบริการสุขภาพปฐมภูม ิ         

 19. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)     3,600.00   

24 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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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

 5. โครงการปฐมนิเทศนนักศึกษาเขาใหมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 3,600.00       

 6. ปรับพื้นและสงเสริมทักษะพื้นฐานวชิาการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   10,000.00 10,000.00   

 7. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมวิศวกรรมการจัดการ เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางวิชาชพี       3,600.00 

 8. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรทูางวิชาชีพ       4,200.00 

 9. เตรียมความพรอมทางวิศวกรรมไฟฟากอนเขาศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 4,000.00       

25 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ครุภัณฑ์ท้ังหมด)  6,884,200.00    

26 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ าและหลังคาโปรงแสง อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ   454,000.00    

27 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  399,206.00    

28 โครงการประชาสัมพนัธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผ่นดิน 

 1. กิจกรรมประชาสัมพนัธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 100,000.00       

 2. กิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร 100,000.00       
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

 3. การประชาสัมพนัธหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 5,000.00       

 4. ประชาสัมพนัธหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 5,000.00       

 5. ประชาสัมพนัธหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต       5,000.00 
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6.1.2 งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) จ านวน 2,449,815.00 บาท จ านวนโครงการท้ังส้ิน 6 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บกศ. 

 1. จัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับรายวิชาทีมีการฝึกปฏิบัติ   291,105.00 155,000.00 133,210.00 

 2. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สอบเทียบและจ้างเหมาบริการ 23,695.00 46,196.00 23,100.00 30,000.00 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บกศ. 

 1. กิจกรรมกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     80,000.00   

 2. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.     30,000.00   

 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า     28,000.00   

 4. การบูรณาการศาสตร์พระราชาร่วมกับการจัดการเรียนการสอน      34,198.00   

 5. โครงการงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งท่ี 10   34,080.00     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

 6.โครงการงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งท่ี 10   5,730.00     

 7. อบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์   3,600.00     

 8. การสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์   3,600.00     

 9. เชิญวิทยากรพิเศษด้านอาชีวอนามัยเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา   3,600.00     

3 ฟิสิกส์วชิาการบกศ. 

 1. การอบรมและการน าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และการจัดท าวารสารวิชาการ   70,000.00     

 2. โครงการโรงเรียนฟิสิกส์แห่ง SIP+ ครั้งท่ี 8 “The 8th SIP+Fest School”     85,200.00   

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน บกศ. 461,771.00    

5 โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28,110.00 14,055.00 28,110.00 28,110.00 

 2. เงินสนับสนนุการด าเนนิงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์     6,000.00   



78 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

 3. ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทยระยะเวลาด าเนินการ   5,000.00     

 4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65,000.00 95,000.00 149,945.00 44,000.00 

 5. ช าระค่าสาธารณูปโภค 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   

 8. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารราชภัฏกรุงเก่า       15,000.00 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บกศ. 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 

 2. ฝึกอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนนุ     100,000.00   

 3. พัฒนาอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์       18,000.00 
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6.1.3 งบกศ.บป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบกศ.บป. จ านวน 169,220.00 บาท จ านวนโครงการท้ังส้ิน 1 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

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 

1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 169,220.00     
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ี  11/2565 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์การเงิน และแผนพัฒนาบุคลากร 



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


