
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ โครงการวันส าคัญและเอกลักษณ์ความเป็นไทย    

     รหัสโครงการ 6517000004 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ 15 ด้านพลังทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
เป้าหมายที ่: 3.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  



 ประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

 
3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยที่ผ่าน
มามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ ได้แก่การส่งเสริมกิจกรรมการกุศล การ
จัดพิธีกรรมทางศาสนา การบริการกิจการสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมประเพณีที่ส าคัญตามโอกาส 
เพ่ือบริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ประชาชนทั่วไปในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ เข้าใจและ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
                สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส านึกใน
ความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเข้าใจในคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและศาสนา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม การบูรณาการด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่ละท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของมรดกไทยทาง
วัฒนธรรมซึ่งเป็นความงดงามตามวิถีไทย อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอารยะ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล พิธีกรรมทางศาสนา การบริการสาธารณประโยชน์ 
และกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  

2. เพ่ือให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอก  
3. เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,ประชาชน
ทั่วไป 
 
6. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมด้านประเพณีไทย และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565    



8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า คน 200 
เชิงคุณภาพ    
   1. การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 100 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
           - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 
     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 



12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

Q02101010121 1. กิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการ
แสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ า : 
ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรี
อยุธยา” 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ า : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรี
อยุธยา” = 30,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

Q02101010221 2. กิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ โอยทาน 
ร าลึกประวัติศาสตร์วัดบรมพุทธาราม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าตอบแทน  
 - ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ =5,000 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างจัดท าตาลปัตร จ านวน 9 เล่มๆ ละ 1,500 บาท =13,500 
- ค่าจ้างจัดภัตตาหารส าหรับพระพุทธ และคณะสงฆ์  
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท =3,000 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ร่วมงาน  
จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท = 10,000 
- ค่าจ้างจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา และตกแต่งบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม = 4,000 
• ค่าใช้สอย  
- เครื่องไทยธรรมพร้อมช่อดอกไม้ธูปเทียนส าหรับคณะสงฆ์จ านวน 9 ชุด ๆ ละ 500  =4,500 
• ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม =5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท 

45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

Q02101010321 3. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “วัน
มาฆบูชา” 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา และตกแต่งบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =3,000 
• ค่าวัสดุ  
- ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท =1,000 
- เครื่องไทยธรรมพร้อมช่อดอกไม้ธูปเทียนส าหรับถวายกัณฑ์เทศน์จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 500 
=500 
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

รวม 80,000.00  20,000.00   24,000.00   20,000.00   16,000.00  



13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิต
การแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมา
น้ า : ประเพณีตามประทีปลอยโคม
กรุงศรีอยุธยา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ โอยทาน 
ร าลึกประวัติศาสตร์วัดบรมพุทธาราม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 100.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา “วัน
มาฆบูชา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 


