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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
รหัสโครงการ 6417000002
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
U

U
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นด า นการอนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม เผยแพร และวิ จั ย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจําเปนตองมีสํานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพื่อจัดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนินงานตางๆ ของ
สถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และ
เจ าหนาที่ ในด านการทํ างานให มีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ ม มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งในการดํ าเนิน งานดังกลาว สถาบั น อยุ ธยาศึ กษา
จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบัน
อยุธยาศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ2. เพื่อพัฒนาผูบริหาร
คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ3. เพื่อสงเสริมใหผรู ับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึง
พอใจตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ
5. กลุมเปาหมาย บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 13 คน
6. วิธีการดําเนินงาน
1.บริหารจัดการสํานักงาน
2.เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 229,500.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทําเอกสาร
3. คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป)
4. จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป
5. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมทีส่ ามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง
ครั้ง
บิล
ปาย
คน

24
4
36
10
13

รอยละ
คน

85
13

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
สงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
สงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ)
เจาหนาที่ไดพัฒนาศักยภาพในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

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

203110340221

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

203110340321

3. กิจกรรม การบริหารจัดการสํานักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1-4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

203110340422

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

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
6,250.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
6,250.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
6,250.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
6,250.00

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

ใชสอย
รายละเอียด : - คาเบีย้ เลี้ยง/ 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

50,000.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

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

203110340521

ชื่อกิจกรรมยอย
5. ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1-4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

203110340621

6. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส1-4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูทรง คุณวุฒิ
4ครั้งๆ
ละ4,000บาท16,000
2.6 คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
17คนๆละ 4
ครั้งๆละ 35บาท2,380
- คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร
17คนๆ
ละ 4 ครั้งๆละ 100
บาท6,800
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 25,180 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : - จัดทําปายประชาสัมพันธ
10 ครั้ง 12,500บาท

25,180.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
6,295.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
6,295.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
6,295.00

17,500.00

8,125.00

3,125.00

3,125.00

3,125.00

- คาจางจัดทํารูปเลมรายงานประจํา 1 ครั้ง 5,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
6,295.00

229,500.00

330

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2,500 x 10 คน)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท 2 หมายเลขและคาไฟฟาหอศิลป)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทําปายประชาสัมพันธและคาจัดทํารูปเลมรายงานประจําป

คน
คน
คน
คน
คน

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ํากวา ป.ตรี (1,500 x 3 คน)
3. กิจกรรม การบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
4. คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือนและคาไฟฟาหอศิลป
5. ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
6. กิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

รอยละ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
งาน
ครั้ง
กิจกรรม

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
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)

85.00
9.00
9.00
1.00
1.00
3.00
3.00

85.00
9.00
9.00
1.00
1.00
3.00
3.00

85.00
9.00
9.00
1.00
1.00
3.00
3.00

85.00
9.00
9.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
2.00
0.00
0.00
2.00

3.00
3.00
1.00
1.00
2.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

3.00
3.00
1.00
1.00
2.00

2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
รหัสโครงการ 6417000004
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64102 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดําริ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
U
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3. หลักการและเหตุผล
ศาสตรพระราชา เปนองคความรูของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ไดมา
จากการทรงงานอยางหนักตลอดรัชสมัยของพระองคทาน เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดอยูกันอยางผาสุก
ดวยโครงการตามพระราชดําริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ดวย
การเข า ใจ เข า ถึ ง พั ฒ นา เราชาวจั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยาเคยได รั บ น้ํ าพระทั ย ของพระองค ผ า น
โครงการตามพระราชดําริ เชน โครงการกอสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย และการพัฒนา
เปนพื้นที่รับน้ําตามโครงการแกมลิง ณ ทุงมะขามหยอง โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพที่สงผลใหพวกเรามีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยพระราช
ปณิธานอันแนวแนของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่ทรงดําเนินตาม
รอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช จึงทรงแนะนํ าให พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นําศาสตรแหงพระราชามาเปนหลักการบริหารประเทศ ความใส
พระราชหฤทัยในทุกขสุขของประชาชนชาวไทยไดเปนที่ประจักษมาตั้งแตครั้งยังทรงดํารงพระอิสริยยศ
เปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากพระราชกรณียกิจหลายดาน พระองคทรงเปน
แบบอย างที่ ดี ในการส งเสริ ม การเกษตรไทย การให ท อ งถิ่ น สามารถพึ่ งพาตนเอง และการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ทรงแนะนําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนแกนนําในการพัฒนาทองถิ่น เพิ่ม
ขีดความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อเปนรากฐานการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตอไปสถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการ
สงเสริม และสนับสนุนการนําศาสตรพระราชา และขอมูลทางวัฒ นธรรมอยุธยามาประยุกตใชในการ
พัฒนาสังคมปจจุบันอยางยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
4. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเกี่ยวกับศาสตรพระราชา และสามารถนําศาสตรพระราชา
มาปรับใชกับการดํารงชีวิต ตลอดจนสามารถนํามาใชแกปญหาของตนเองและชุมชนไดอยางยั่งยืน
5. กลุมเปาหมาย
ผูที่สนใจทั่วไป จํานวน 60 คน
6. วิธีการดําเนินงาน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 60,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดําริ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

60

ชุมชน

5

รอยละ

100

รอยละ

100
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11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1.กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1.กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชกับการดํารงชีวิต
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1.กลุมเปาหมายสามารถนําความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง มาใชแกปญหา
ของตนเองและชุมชนไดอยางยั่งยืน
2.การดํารงอยูขององคความรูดานศาสตรพระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

203102010121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

203102010221

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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

30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
30,000.00

60,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ครั้งที่ 2

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนชุมชนเปาหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ

คน

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

รายการ

5.00

คน
รายการ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
รหัสโครงการ 6417000005
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.4 การจัดทําฐานขอมูลของพื้นที่บริการ
เปาหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมิน
และวางแผนงานพัฒนาพื้นที่
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
U

ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ X ] ดานบริการวิชาการ

U
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3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพร
องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา และบูรณาการการพัฒนาทองถิ่น ตามศาสตรพระราชาและแนวทาง
พระราชดํ าริ จึงไดดําเนิน งานศึกษา รวบรวม สื่อสาร องคความรู และเปน ศูนยกลางในการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ดวยการจัดทําขอมูลความรูของพื้นที่ ในรูปของการจัดทําวารสารวิชาการใหมี
มาตรฐานในระดับชาติ เพื่อสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนา
ทองถิ่น
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไดผลิตและเผยแพรบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่มี
คุณภาพทางวิชาการ
2.เพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI)
5. กลุมเปาหมาย
1.นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ที่สงบทความมาตีพิมพ จํานวน 16 คน
6. วิธีการดําเนินงาน
1.เปดรับบทความทางวิชาการจากผูเขียน
2.ดําเนินการกลั่นกรองคุณภาพของบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ อยางนอย 2 ทาน / บทความ
3.จัดทําและเผยแพรวารสารวิชาการ ทั้งแบบรูปเลม และเผยแพรทางระบบออนไลน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 88,200.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
U

U
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนวารสารวิชาการ/ป
2. จํานวนบทความ
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนของบทความที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพกอนการตีพิมพ
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ฉบับ
เรื่อง

2
16

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1. ผูเขียน ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไดผลิตและเผยแพรบทความวิชาการ
บทความวิจัย ที่มีคุณภาพทางวิชาการ
2. สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถผลิตวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพทางวิชาการ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1. ผูเขียน ไดรับการรับรองคุณภาพของผลงานทางวิชาการ สามารถนําไปเปนหลักฐานในการ
อนุมัติขอสําเร็จการศึกษา หรือเปนหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาได
2. ผูอาน ไดรับความรูจากวารสารวิชาการ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1.วารสารวิชาการของหนวยงาน มีคุณภาพทางวิชาการ เปนไปตามเกณฑของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI)

339

12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

203107090121

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

203107090222

2. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส2

203107090321

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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

ใชสอย
รายละเอียด : - คาลงทะเบียนอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ThaiJo 20,000 บาท

65,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
32,600.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
32,600.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

88,200.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. กิจกรรมจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)

2. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการThaiJo (วารสารออนไลน)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบทความที่ไดตีพิมพใน
วารสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความวิชาการ ที่ผานการ
กลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อแสตมป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : -

หนวยนับ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

รายการ

0.00

กิจกรรม
กิจกรรม
-

0.00
0.00
0.00
0.00

รายการ

0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

8.00

0.00

8.00

1.00
0.00
1.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

8.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
รหัสโครงการ 6417000007
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน
การศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64104 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
[ X ] ดานบริการวิชาการ
U
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3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม
ดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให
บริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ
หลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรม
อยุธยา และบูรณาการการพัฒนาทองถิ่น ตามศาสตรพระราชาและแนวทางพระราชดําริ จึงกําหนดการ
ดําเนินงานโครงการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแผนศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนแหลงเรียนรูและบุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น ใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน
2.เพื่อสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
1.เพื่อสนับสนุนแหลงเรียนรูและบุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น ใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน
2.เพื่อสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดําเนินงาน
1.จัดกิจกรรมสัมมนา / อบรม ใหความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น เอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ
2.กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย และยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,401,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
U

U
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. จํานวนภูมิปญญาที่ไดรับการยกยอง
3. จํานวนผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น เอกลักษณและ
วัฒนธรรมของชาติ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของการรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
คน
กิจกรรม

2,380
6
3

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1.กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้นรอย
ละ 85
2.บุคคลผูมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริมใหเปนที่
ยอมรับแกสาธารณชนเพิ่มขึ้น อยางนอย 6 คน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1.การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 2.องค
ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการยอมรับในระดับชาติ
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1.การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 2.องค
ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการยอมรับในระดับชาติ
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

203104020121 1. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา

203104020221

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางสรรคศิลป
ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

203104020321 3. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
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
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 มื้อ 50 คนๆละ 100 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
-คาอาหารวาง (2 วัน) 4 มื้อ 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
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 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทเปนเงิน 2,100 บาท
• คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณอบรม
เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
40,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

27,300.00

0.00

27,300.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

203104020421 4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

203104020521 5. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทเปนเงิน 2,100 บาท
• คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณอบรม
เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท

27,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ รายละเอียด :
• คาตอบแทน
-คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
• คาใชสอย
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35บาท เปนเงิน 3,500บาท
-คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 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

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
27,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

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
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 50 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
1,750 บาท
- คาวัสดุ และอุปกรณ 21,250 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

75,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

203104020721 7. กิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติ

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

ใชสอย
รายละเอียด : ใชสอย รายละเอียด : ใชสอย
• คาใชสอย
- คาจางจัดทําเอกสารแนะนําแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 5 แหลง เปนเงิน
50,000 บาท
- คาจางจัดทําวีดิทัศนนําเสนอแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 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

203104020621 6. กิจกรรมวันอนุรักษ มรดกไทย และยกยอง

เชิดชูเกียรติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทาง
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2-3
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

ทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
44,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
31,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

203104020921 9. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลง
เรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่น

203104021021 10. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ

แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่น

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
• คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท

27,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

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
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
• คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท

27,100.00

0.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
27,100.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

27,100.00

0.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

203104021121 11. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ

แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่น

203104021221 12. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ

แหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 4

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่น

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

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
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
• คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท

27,100.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

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
ไปยังแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 3 คัน ๆ
ละ 2,800 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
• คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-10 รายการ เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,100บาท

27,100.00

0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
27,100.00

0.00

0.00

27,100.00
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ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

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

43,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

203104021421 14. กิจกรรมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรงาน

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

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
คาจางติดตั้งระบบแสงเสียง 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

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

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2 และ 3
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแหงเมือง
มรดกโลก
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
43,200.00
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รหัส 12 หลัก

203104021621 16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

203104021731 17. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณผลิตสื่อวิดิ
ทัศน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาวิทยากร
- คาวิทยากร 6 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท = 7,200 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท = 7,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 100 คน จํานวน 1 มื้อๆละ 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
ครุภัณฑ
รายละเอียด : คาครุภัณฑ
ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน ประกอบดวย
1. ไฟ LED พรอมขาตั้ง 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

แผนการปฏิบัติงาน

94,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
94,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

รวม 1,401,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก :
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6
3. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่
1
4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
5. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
6. กิจกรรมวันอนุรักษ มรดกไทย และยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลผู
มีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
7. กิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
8. กิจกรรมยกระดับแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
9. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 1
10. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 2
11. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 3
12. กิจกรรมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ แหลงเรียนรูของภูมิ
ปญญาทองถิ่นผูไดรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 4

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
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)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม

คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน

0.00
0.00
50.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
85.00
30.00
85.00
50.00
85.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00

1000.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไดบุคคลผูเปนภูมิปญญาที่มีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกิจกรรมอบรม บรรยาย และสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการปละไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการ
สงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนบุคคลผูมีความรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับ
การสงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการและตอยอดความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและ

คน
คน
กิจกรรม
รายการ

0.00
0.00
0.00
0.00

6.00
100.00
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

คน

0.00

5.00

0.00

0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

30.00
85.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

30.00
85.00

0.00
0.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30.00
85.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30.00
85.00
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กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

13. กิจกรรมจัดทําขอมูลมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมของชุมชน/
ทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. กิจกรรมอนุรักษ สืบสานและเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ
15. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :
มหาวิทยาลัยแหงเมืองมรดกโลก
16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
17. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน

วัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตได
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการ
สงเสริมใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการสงเสริม
ใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดอุปกรณผลิตสื่อวิดิทัศน

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

หนวยนับ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
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)

รายการ

0.00

0.00

0.00

1.00

รายการ

0.00

0.00

0.00

1.00

คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
ครั้ง
ครั้ง

0.00
0.00
1000.00
85.00
0.00
0.00
1.00
1.00

15.00
85.00
0.00
0.00
100.00
85.00
0.00
0.00

15.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)
รหัสโครงการ 6417000009
U

U

U

U

ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
U

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
U
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3. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให มหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพร
องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา และบูรณาการการพัฒนาทองถิ่น ตามศาสตรพระราชาและแนวทาง
พระราชดําริ โดยไดดําเนิ นการรวบรวมหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ และสื่อสาระความรูดาน
อยุ ธยาศึ กษาต าง ๆ สํ าหรับ เผยแพรให ความรูภ ายในศูน ยขอมูล อยุธ ยาศึกษาแกนักเรีย น นักศึกษา
นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการบริหารจัดการศูนยขอมูล
อยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) ใหเปนสถาบันทางวิชาการที่มีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน
อยุธยาศึกษา
4. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) ใหมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)
6. วิธีการดําเนินงาน การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
U

U

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. การบริหารจัดการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)
เชิงคุณภาพ
1. ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษาประวัติศาสตร) มีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวา
รอยละ 85
เชิงเวลา
1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

1

รอยละ

85

รอยละ

100

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

203110350121

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

203110350222

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

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

วัสดุ,ครุภัณฑ
รายละเอียด : - คาใชจายในการจางติดตั้งระบบ
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
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาไฟฟาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 166800 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

33,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
33,200.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

166,800.00

41,700.00

41,700.00

41,700.00

200,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)

0.00

41,700.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ปรับปรุงศูนยศึกษาประวัติศาสตร

2. คาสาธารณูปโภคศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนยศึกษา
ประวัติศาสตร)

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา (ศูนย
ศึกษาประวัติศาสตร)มีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาไฟฟาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา
(ศูนยศึกษาประวัติศาสตร)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 85

งาน
รอยละ

ป 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ครั้ง

3.00

รอยละ

85.00

1.00
85.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564
ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

3.00

3.00

3.00

85.00

85.00

85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

0.00
0.00

