
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา    

     รหัสโครงการ U6417000002 
 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหน่ึงท่ีทําหนาท่ีในดานการอนุรักษ  สงเสริม เผยแพร และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจําเปนตองมีสํานักงานท่ีสามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือจัดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนินงานตางๆ ของ
สถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และ
เจาหนาท่ีในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา 
จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบัน
อยุธยาศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาท่ีในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสรมิการดาํเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ2. เพ่ือพัฒนาผูบรหิาร  
คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ3. เพ่ือสงเสรมิใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึง
พอใจตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ 
5. กลุมเปาหมาย บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 13 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.บริหารจดัการสํานักงาน 
2.เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U229,500.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 24 

   2. คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทําเอกสาร คร้ัง 4 
   3. คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป) บิล 36 
   4. จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป ปาย 10 

   5. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 13 
เชิงคุณภาพ    
   1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85 รอยละ 85 

   2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน คน 13 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมทีส่ามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           สงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเน่ืองมาจากผลผลติ) 
           สงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจดุหมายปลายทาง หรือผลตอเน่ืองจากผลกระทบ) 
           เจาหนาท่ีไดพัฒนาศักยภาพในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110340121 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 10 คน) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน 
อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลง
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงาน
ราชการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 
 

25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

203110340221 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยา
ศึกษา  ตํ่ากวา ป.ตรี (1,500 x 3 คน) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส2-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน 
อบรม สัมมนา /คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลง
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงาน
ราชการ จํานวน 3 คนๆละ 1,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 
 
 

4,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

203110340321 3. กิจกรรม การบริหารจัดการสํานักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด :  - คาเบีย้เลี้ยง/  ที่พัก/
ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงาน
ราชการ/คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลงในการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 
จํานวนเงิน 64,820 บาท 
-คาเขาเครื่องถาย 22,500 บาท 
-คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวนเงิน 20,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 107,320 บาท 
 

107,320.00 25,205.00 40,705.00 20,705.00 20,705.00 

203110340422 4. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและ
คาไฟฟาหอศิลป 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 
เดือนและคาไฟฟาหอศิลป 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 

50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 

328



รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110340521 5. ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
- คาตอบแทนผูทรง คณุวุฒิ                  4ครั้งๆ
ละ4,000บาท16,000 
2.6 คาใชสอย   
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม           17คนๆละ 4 
ครั้งๆละ 35บาท2,380  
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร                 17คนๆ
ละ 4 ครั้งๆละ 100 บาท6,800 
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 25,180 บาท 

25,180.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 6,295.00 

203110340621 6. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1-4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - จัดทําปายประชาสัมพันธ
                 10 ครั้ง 12,500บาท
  
- คาจางจัดทํารูปเลมรายงานประจํา 1 ครั้ง 5,000
บาท  
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท 

17,500.00 8,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 

รวม 229,500.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 10 คน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 2.00 3.00 3.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 2.00 3.00 3.00 2.00 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา  ตํ่ากวา ป.ตรี (1,500 x 3 คน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน 0.00 1.00 1.00 1.00 
3. กิจกรรม การบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากร

ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
คน 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอศิลป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป) คร้ัง 9.00 9.00 9.00 9.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป) คร้ัง 9.00 9.00 9.00 9.00 
5. ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 
6. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป คร้ัง 3.00 3.00 3.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป กิจกรรม 3.00 3.00 3.00 1.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน    

     รหัสโครงการ U6417000004 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
เปาหมายท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดําริ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ศาสตรพระราชา เปนองคความรูของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีไดมา
จากการทรงงานอยางหนักตลอดรัชสมัยของพระองคทาน เพ่ือใหประชาชนชาวไทยไดอยูกันอยางผาสุก 
ดวยโครงการตามพระราชดําริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน ดวย
การเขาใจ เขาถึง พัฒนา เราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยไดรับน้ําพระทัยของพระองคผาน
โครงการตามพระราชดําริ เชน โครงการกอสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย และการพัฒนา
เปนพ้ืนท่ีรับน้ําตามโครงการแกมลิง ณ ทุงมะขามหยอง โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพท่ีสงผลใหพวกเรามีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ดวยพระราช
ปณิธานอันแนวแนของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรท่ีทรงดําเนินตาม
รอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงแนะนําให พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นําศาสตรแหงพระราชามาเปนหลักการบริหารประเทศ ความใส
พระราชหฤทัยในทุกขสุขของประชาชนชาวไทยไดเปนท่ีประจักษมาต้ังแตครั้งยังทรงดํารงพระอิสริยยศ
เปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากพระราชกรณียกิจหลายดาน พระองคทรงเปน
แบบอยางท่ีดีในการสงเสริมการเกษตรไทย การใหทองถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเอง และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ทรงแนะนําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนแกนนําในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิม
ขีดความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือเปนรากฐานการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตอไปสถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการ
สงเสริม และสนับสนุนการนําศาสตรพระราชา และขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกตใชในการ
พัฒนาสังคมปจจุบันอยางยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเก่ียวกับศาสตรพระราชา และสามารถนําศาสตรพระราชา 
มาปรับใชกับการดํารงชีวิต ตลอดจนสามารถนํามาใชแกปญหาของตนเองและชุมชนไดอยางยั่งยืน 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูท่ีสนใจท่ัวไป จํานวน 60 คน 
6. วิธีการดําเนินงาน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U60,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ    

   1. จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดําริ ชุมชน 5 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1.กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1.กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชกับการดํารงชีวิต  
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1.กลุมเปาหมายสามารถนําความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง มาใชแกปญหา
ของตนเองและชุมชนไดอยางยั่งยืน 

2.การดํารงอยูขององคความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203102010121 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   พ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
• คาตอบแทน  
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200 บาท 
• คาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 2,100 บาท 
คาบํารุงรถ/คาน้ํามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 
• คาวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม12,200บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

203102010221 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ย่ังยืน ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาสที่ 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   พ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
• คาตอบแทน  
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 7,200 บาท 
• คาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 2,100 บาท 
คาบํารุงรถ/คาน้ํามัน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 
• คาวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม12,200บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

        

รวม 60,000.00     

 
 
 

334



13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 

คน 30.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ 

รายการ 5.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ 

รายการ 0.00 5.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา    

     รหัสโครงการ U6417000005 
 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.4 การจัดทําฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ 
เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมิน

และวางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
 
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  
 [ X ] ดานบริการวิชาการ 
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3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  สถาบันอยุธยาศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยธุยา วิจัยและเผยแพร
องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา  และบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน ตามศาสตรพระราชาและแนวทาง
พระราชดําริ จึงไดดําเนินงานศึกษา รวบรวม สื่อสาร องคความรู และเปนศูนยกลางในการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ดวยการจัดทําขอมูลความรูของพ้ืนท่ี ในรูปของการจัดทําวารสารวิชาการใหมี
มาตรฐานในระดับชาติ เพ่ือสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนา
ทองถ่ิน   
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไดผลิตและเผยแพรบทความวิชาการ บทความวิจัย ท่ีมี
คุณภาพทางวิชาการ 

2.เพ่ือพัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ท่ีสงบทความมาตีพิมพ จํานวน 16 คน   
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.เปดรับบทความทางวิชาการจากผูเขียน 
2.ดําเนินการกลั่นกรองคุณภาพของบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ อยางนอย 2 ทาน / บทความ 
3.จัดทําและเผยแพรวารสารวิชาการ ท้ังแบบรูปเลม และเผยแพรทางระบบออนไลน 
 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
 
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
 
9. งบประมาณโครงการ U88,200.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนวารสารวิชาการ/ป ฉบับ 2 

   2. จํานวนบทความ เร่ือง 16 
เชิงคุณภาพ    
   1. จํานวนของบทความที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพกอนการตีพิมพ รอยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1. ผูเขียน ซ่ึงประกอบดวย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไดผลิตและเผยแพรบทความวิชาการ 
บทความวิจัย ท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ 

2. สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถผลิตวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1. ผูเขียน ไดรับการรับรองคุณภาพของผลงานทางวิชาการ สามารถนําไปเปนหลักฐานในการ
อนุมัติขอสําเร็จการศึกษา หรือเปนหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาได 

2. ผูอาน ไดรับความรูจากวารสารวิชาการ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1.วารสารวิชาการของหนวยงาน มีคุณภาพทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI) 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203107090121 1. กิจกรรมจัดทําวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
-คาตอบแทนผูประเมินบทความวิชาการ 2 ฉบับๆ 
ละ 16 คนๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน 19,200 บาท 
คาใชสอย 
-คาจางทําวารสารวิชาการ 2 ฉบับๆ ละ 23,000 
บาท เปนเงิน 46,000 บาท 
คาสาธารณูปโภค 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65200 บาท 

65,200.00 0.00 32,600.00 0.00 32,600.00 

203107090222 2. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
-คาแสตมป 3,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

203107090321 3. อบรมเชิงปฏิบัติการThaiJo (วารสาร
ออนไลน) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถานที่อบรม 

ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาลงทะเบียนอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ThaiJo  20,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวม 88,200.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบทความที่ไดตีพิมพใน
วารสาร 

รายการ 0.00 8.00 0.00 8.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความวิชาการ ที่ผานการ
กลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ 

รายการ 0.00 8.00 0.00 8.00 

2. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อแสตมป กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการThaiJo (วารสารออนไลน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน    

     รหัสโครงการ U6417000007 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64104 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

[ X ] ดานบริการวิชาการ   
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3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู   

สถาบันอยุธยาศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ
หลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรม
อยุธยา  และบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน ตามศาสตรพระราชาและแนวทางพระราชดําริ จึงกําหนดการ
ดําเนินงานโครงการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแผนศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนแหลงเรียนรูและบุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ใหเปนท่ียอมรับแกสาธารณชน     

2.เพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1.เพ่ือสนับสนุนแหลงเรียนรูและบุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ใหเปนท่ียอมรับแกสาธารณชน 

2.เพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1.จัดกิจกรรมสัมมนา / อบรม ใหความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกับภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ 

2.กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย และยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,401,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 2,380 

   2. จํานวนภูมิปญญาที่ไดรับการยกยอง คน 6 
   3. จํานวนผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน เอกลักษณและ
วัฒนธรรมของชาติ 

กิจกรรม 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละของการรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1.กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 85 

2.บุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสงเสริมใหเปนท่ี
ยอมรับแกสาธารณชนเพ่ิมข้ึน อยางนอย 6 คน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1.การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
2.องค
ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1.การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
2.องค
ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104020121 1. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
-คาจางจัดทํารูปเลมเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 1,000 ชุดๆละ 30 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท 
• คาวัสดุ  
-คาวัสดุในการจัดอบรม 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

203104020221 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางสรรคศิลป
ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
-คาตอบแทนวิทยากร 12  ชั่วโมง จํานวน 3 คนๆละ  
1,200 บาท เปนเงิน 43,200 บาท 
-คาอาหารกลางวัน (2 วัน) 2 ม้ือ 50 คนๆละ 100 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 
-คาอาหารวาง (2 วัน) 4 ม้ือ 50 คนๆละ 35 บาท เปนเงิน 7,000 บาท  
-คาที่พักวิทยากร 1 คืน 3 คนๆละ 1,500 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 
-วัสดุในการจัดกิจกรรม 
35,300 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

203104020321 3. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :   
คาตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน  7,200 บาท 
• คาใชสอย 
- คาอาหาร 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาทเปนเงิน 2,100 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุอุปกรณอบรม  
เปนเงิน 15,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท 
 
 
 
 
 
 

27,300.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104020421 4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :   
• คาตอบแทน 
คาตอบแทนวิทยากร  2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน  7,200 บาท 
• คาใชสอย 
- คาอาหาร 30 คนๆละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาทเปนเงิน 2,100 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุอุปกรณอบรม  
เปนเงิน 15,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท 
 
 
 

27,300.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 

203104020521 5. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน  
-คาตอบแทนวิทยากร  4 คนๆ ละ 3  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
• คาใชสอย 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35บาท เปนเงิน 3,500บาท 
-คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาทเปนเงิน 5,000บาท 
-คาจางทํารูปเลมเอกสารประกอบการสัมมนา 60 ชุดๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
-คาตกแตงสถานที่ 1 ครั้ง 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
• คาวัสดุ  
-คาวัสดุ 1 ครั้ง 6,300 บาท เปนเงิน 6,300 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104020621 6. กิจกรรมวันอนุรักษ มรดกไทย และยกยอง
เชิดชูเกียรติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทาง
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2-3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย รายละเอียด :  
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและพิจารณารางวัล 5 คน ๆ ละ 800 บาท เปน
เงิน 4,000 บาท 
- คาจางจัดทําโลรางวัล 10 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาจางจัดทําเอกสารสูจิบัตรประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง จํานวน 100 เลม ๆ ละ 250 
บาท เปนเงิน 25,000 บาท 
- คาจางตกแตงสถานที่ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสถานที่มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 1 
งาน เปนเงิน 8,000 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมจํานวน 50 คน ๆละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 
1,750 บาท 
- คาวัสดุ และอุปกรณ 21,250 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท 
 
 

75,000.00 0.00 44,000.00 31,000.00 0.00 

203104020721 7. กิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
- คาธรรมเนียมการเขารวมกลุมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขาย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (เงินลงขัน) 1 ครั้ง เปนเงิน 50,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุ และอุปกรณ 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 
 
 

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 

203104020821 8. กิจกรรมยกระดับแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย รายละเอียด : ใชสอย 
• คาใชสอย 
- คาจางจัดทําเอกสารแนะนําแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 5 แหลง เปนเงิน 
50,000 บาท 
- คาจางจัดทําวีดิทัศนนําเสนอแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 5 เรื่องๆละ 32,000  
บาท  เปนเงิน 160,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท 
 

210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104020921 9. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลง
เรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 1 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 0.00 

203104021021 10. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ 
แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 2 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104021121 11. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ 
แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 3 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 0.00 27,100.00 

203104021221 12. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ 
แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 4 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด :  
• คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
• คาใชสอย 
- คาเชาเหมารถพาอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไปจํานวน 30 คน 
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ 
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
• คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท 
 
 
 
 

27,100.00 0.00 0.00 0.00 27,100.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104021321 13. กิจกรรมจัดทําขอมูลมรดกภูมิปญญา
วัฒนธรรมของชุมชน/ทองถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : • คาใชสอย 
- คาจางเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 1 เรื่อง เปนเงิน 6,000 บาท 
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสารขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 100 เลม ๆ ละ 72 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
- คาจางจัดทําวดิีโอขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 1 งาน  
เปนเงิน 30,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,200 บาท 
 
 
 

43,200.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 

203104021421 14. กิจกรรมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรงาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 และ 3 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : - คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก  
- คายานพาหนะ/คาบํารุงรถ/ คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 
 
 
 

60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

203104021521 15. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแหงเมือง
มรดกโลก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจํานวน 2คนๆละ 400 บาท 
จํานวน 10 วัน = 8,000 บาท 
คาจางเจาหนาที่รักษาความสะอาดจํานวน 3 คนๆละ 300 บาท จํานวน 10 วัน = 
9,000 บาท 
คาจางการแสดงดนตรีและนาฏศิลป จํานวน 10 วันๆละ 18,000 บาท = 180,000 
บาท 
คาจางติดต้ังระบบแสงเสียง จํานวน 10 วันๆละ 25,000 บาท = 250,000 บาท 
คาวัสดุ 53,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 
 
 
 
 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104021621 16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 
- คาวิทยากร 6 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท = 7,200 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 100 คน จํานวน 2 ม้ือๆละ 35 บาท = 7,000 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 100 คน จํานวน 1 ม้ือๆละ 100 บาท = 10,000 บาท 
- คาจางการแสดงศิลปวัฒนธรรม = 30,000 บาท 
- คาจางตกแตงสถานที่               = 5,000 บาท 
- คาจางระบบแสง เสียง จํานวน 1 งาน 
 = 10,000 บาท 
- คาเอกสาร 100 ชุดๆละ 50 บาท =5,000 บาท 
- คาวัสดุ อุปกรณ = 20,600 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 94,800  บาท 

94,800.00 0.00 94,800.00 0.00 0.00 

203104021731 17. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณผลิตสื่อวิดิ
ทัศน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คาครุภัณฑ 
ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน ประกอบดวย 
1. ไฟ LED พรอมขาต้ัง แบตเตอรี่ แทนชารจ และสาย AC adapter 
2. ไมคติดอกไรสาย ประกอบตัวรับสัญญาณ 1 ตัว ตัวสงสัญญาณพรอมไมโครโฟน 2 
ชุด  
3. ไมกันสั่น Gimbal สําหรับกลอง Dslr 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ชุดอุปกรณผลิตสื่อวีดิทัศน ราคา 30000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 30,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,401,000.00     

 
 
 
 

350



13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 1000.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 50.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมวันอนุรักษ มรดกไทย และยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลผู
มีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดบุคคลผูเปนภูมิปญญาที่มีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมอยุธยา คน 0.00 6.00 0.00 0.00 

7. กิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกิจกรรมอบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการปละไมนอยกวา กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

8. กิจกรรมยกระดับแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการ
สงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนบุคคลผูมีความรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับ
การสงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

คน 0.00 5.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

10. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

12. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 30.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได 
13. กิจกรรมจัดทําขอมูลมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมของชุมชน/
ทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการ
สงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการสงเสริม
ใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

รายการ 0.00 0.00 0.00 1.00 

14. กิจกรรมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 15.00 15.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 
15. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยแหงเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
17. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)    
     รหัสโครงการ U6417000009 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
 
 
 
 
 
 

353



3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  สถาบันอยุธยาศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพร
องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา  และบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน ตามศาสตรพระราชาและแนวทาง
พระราชดําริ โดยไดดําเนินการรวบรวมหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ และสื่อสาระความรูดาน
อยุธยาศึกษาตาง ๆ สําหรับเผยแพรใหความรูภายในศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไป สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการบริหารจัดการศูนยขอมูล
อยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) ใหเปนสถาบันทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) ใหมี
ประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 
6. วิธีการดําเนินงาน การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U200,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) งาน 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) มีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวา
รอยละ 85 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           บริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)  
     ผลกระทบ (Impact)  
           บริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)  
     ผลลัพธ (Outcome) 
           บริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110350121 1. ปรับปรุงศูนยศึกษาประวัติศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตร) 

วัสดุ,ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - คาใชจายในการจางติดต้ังระบบ
อินเตอรเน็ต 28,783 บาท 
- คาหลอดไฟ 4,417 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33200บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. สาย Fiber Optic ARSS 4 Core ราคา 16.05 
จํานวน 300 เมตร รวมเปนเงิน 4,815.00 บาท 
2. มีเดีย 10/100/100 ราคา 4815 จํานวน 2 ตัว 
รวมเปนเงิน 9,630.00 บาท 
3. สวิสวฮัพ 10/100/100 ราคา 2675 จํานวน 1 
ตัว รวมเปนเงิน 2,675.00 บาท 
4. เครื่องสํารองไฟ 1000VA/600W ราคา 3103 
จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 3,103.00 บาท 
5. ตูเหล็ก ราคา 1605 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 
1,605.00 บาท 
6. Access Point N450/AC130Mbps ราคา 
6955 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 6,955.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 28,783.00 บาท 

33,200.00 33,200.00 0.00 0.00 0.00 

203110350222 2. คาสาธารณูปโภคศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 - 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตร) 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาไฟฟาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 166800 บาท 

166,800.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 

รวม 200,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ปรับปรุงศูนยศึกษาประวัติศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนย

ศึกษาประวัติศาสตร)มีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 85 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. คาสาธารณูปโภคศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาไฟฟาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา  
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 85 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนนิโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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	001.ปก บ.กศ
	002.คำนำ
	003.สารบัญ
	1.บ.กศ.(ส่วนที่ 1) 2560 - สำเนา
	Binder1
	001 6411000008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	002 6404000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนสาธิตมัธยม
	003 6403000002 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประถมสาธิต
	004 6402000001 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  โรงเรียนปฐมวัย
	005 6408000011 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
	006 6408000012 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	007 6408000017 โครงการจัดทำวารสารราชภัฏกรุงเก่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	008 6408000030 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต
	009 6408000034 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	010 6408000036 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
	011 6408000040 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	012 6408000041 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	013 6408000044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
	014 6401000002 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
	015 6406000004 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	016 6406000005 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	017 6406000006 ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	018 6406000007 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	019 6406000008 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	020 6406000009 บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	021 6406000017 ปรับปรุงห้องประชุม 43014
	022 6407000001 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
	023 6407000003 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
	024 6407000004 บริหารจัดการคณะและสนับสนุนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ
	025 6407000005 โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
	026 6407000012 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
	027 6407000015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
	028 6411000010 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี
	029 6411000011 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ต่ำกว่า ป.ตรี)
	030 6411000013 โครงกาบริหารจัดการกองกลาง
	031 6411000014 การพัฒนาและสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
	032 6411000016 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
	033 6411000017 โครงการบริหารจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
	034 6411000019 การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา
	035 6411000027 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรณีมหาวิทยาลัยมอบหมาย
	036 6411000028 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
	037 6411000029 โครงการสนับสนุนการบริหารงานสื่อสารองค์กร
	038 6411000030 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
	039 6411000031 สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	040 6421000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
	041 6412000002 โครงการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
	042 6412000003 งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา
	043 6412000004 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	044 6412000009 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานประจำหน่วยงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
	045 6412000010 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	046 6412000012 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
	047 6412000013 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	048 6412000014 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการถ่ายทอดแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
	049 6412000015 โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3มิติ (เฟรส 2)
	050 6412000016 โครงการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
	051 6413000002 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ กองบริการการศึกษา
	052 6413000003 การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา
	053 6413000004 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
	054 6413000006 โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ
	055 6413000007 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา ภาคปกติ
	056 6414000001 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2564
	057 6414000002 บริหารจัดการหอพักนักศึกษา
	058 6414000003 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
	059 6414000004 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ งานหอพักนักศึกษา
	060 6414000005 สนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
	061 6414000006 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
	062 6414000007 ส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
	063 6414000010 โครงการแนะแนวและให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
	064 6414000011 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	065 6414000012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
	066 6415000002 บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ บ.กศ.)
	067 6415000007 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ บ.กศ.)
	068 6415000008 โครงการวิทยวิชาการ
	069 6415000010 โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
	070 6419000001 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
	071 6404000001 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม
	072 6404000003 ครุภัณฑ์สำหรับการศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม  
	073 6403000003 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนประถมสาธิต
	074 6402000002 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
	075 6417000002 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
	076 6417000004 โครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
	077 6417000005 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
	078 6417000007 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	079 6417000009 โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา  (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์)
	080 6416000001 โครงการจัดทำวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	081 6416000002 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	082 6416000007 ค่าบำรุงเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
	083 6416000008 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563
	084 6416000011 เชิดชูเกียรตินักวิจัย
	085 6416000013 การนำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)
	086 6416000014 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
	087 6416000015 โครงการบริหารจัดการการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
	088 6416000016 บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
	089 6416000017 Reinventing
	090 6416000018 โครงการพัฒนานักวิจัย




