
 

แผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

   รหัสโครงการ 6606000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

และมีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

เปาหมายท่ี : 1.2 เกิดระบบการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตโดยความรวมมือกับภาครัฐภาคเอกชน สำหรับ

คนทุกชวงวัย อยางมีคุณภาพ มีความเปนนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66105 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน มีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหมายรวมถึงการ

ท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจำเปนในการประกอบอาชีพและทักษะท่ี

จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปน

สถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาอาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอ

ตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจำเปน

ดังกลาวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตาม

เปาหมาย 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2) เพ่ือสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา/ประชาชนผูสนใจ 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/เสวนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 476,280.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           คณะสามารถสามารถนำเสนองานดานวิชาการสูสังคมภายนอกไดมากยิ่งข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           งานดานวิชาการภายในคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           คุณภาพดานวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
01

01
42

 

1. เสวนาสาธารณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 

30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปน

เงิน28,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 18,400 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

47,200.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
01

02
42

 

2. การอบรมเสริม

ความรูในรายวิชาแกน

คณะ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 

30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปน

เงิน 16,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 4,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,800 บาท 

20,800.00 7,000.00 6,900.00 6,900.00 0.00 

10
21

04
01

03
42

 

3. การสัมมนารวมพล

จิตสาธารณะกับการ

ทำงานเพ่ือสังคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 – 

30/09/66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน เปนเงิน 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท 

4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

10
21

04
01

04
42

 

4. มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 

30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

36,000 บาท 

คาตอบแทนเงินรางวัล 38,900 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 125,100 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

10
21

04
01

05
42

 

5. สนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิชาการ

ในระดับชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 

30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

50,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

50,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
01

06
42

 

6. การสัมมนาพัฒนา

หลักสูตรและวิพากษ

หลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 

30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

หลักสูตรละ 10,800 บ. 3 หลักสูตร 

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 3 คนๆ

ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

5,400 บาท 

2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  3 คนๆ 

ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 

5,400 บาท 

รวม 3 หลักสูตร เปนเงิน 32,400 บ. 

คาวัสดุ หลักสูตรละ 7,000 บ. 3 หลักสูตร  

เปนเงิน 21,000 บ. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น   53,400  บาท 

53,400.00 0.00 17,800.00 35,600.00 0.00 

10
21

04
01

07
42

 

7. อบรมพัฒนา

บุคลากรดานการ

จัดการเรียนการสอน

และงานวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 

30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปน

เงิน 43,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 56,880 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง

ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,080 บาท 

100,080.00 16,680.00 33,360.00 33,360.00 16,680.00 

รวม 476,280.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเสวนา

สาธารณะ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชา

แกนคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเสริมความรู

ในรายวิชาแกนคณะ 

ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะ

กับการทำงานเพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัมมนารวมพลจิต

สาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม 

ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

ความรูเพ่ิมข้ึน 

5. สนบัสนุนการเผยแพรผลงาน

วิชาการในระดับชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิชาการในระดับชาติของอาจารย 

ครั้ง 0.00 1.00 2.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

6. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและ

วิพากษหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสัมมนาพัฒนา

หลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 

ครั้ง 0.00 1.00 2.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการ

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษ

หลักสูตร 

หลักสูตร 0.00 1.00 2.00 0.00 

7. อบรมพัฒนาบุคลากรดานการ

จัดการเรียนการสอนและงาน

วิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมพัฒนาบุคลากร

ดานการจัดการเรียนการสอนและงาน

วิชาการ 

กิจกรรม 1.00 2.00 2.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เขารับการ

อบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปติธนบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูในการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ 

   สังคมศาสตร   รหัสโครงการ 6606000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน

นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

และมีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถ่ิน ใหมีจิตสำนึก มีความรู 

ความสามารถ เพ่ือเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และการยกระดับ เพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได

อยางมีสมดุล และมีสมรรถนะสูง สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66105 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน 

ทองถ่ิน มีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 รอยละ

ความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 109 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (850 คน) 

KPI:BB 110 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม (1,015 คน) 

KPI:BB 111 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู (4,045 คน) 

KPI:BB 112 ผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำ และ หรือ ศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ

การศึกษา (รอยละ 85) 

KPI:BB 113 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (รอยละ 85) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

การศึกษา 2564 ท่ีผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเนื่องมาจากความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูล

ประกอบการประเมิน และผูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบถวน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ 

ในการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาจากบุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนำมาวางแผนการ

ปรับปรุงทํางานในปตอไป ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟ

งและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และหาแนวทางปรับการดำเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองจากผูท่ีมีความรูในการ

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีความรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

2) เพ่ือรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือนำไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 288,850.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 60 

เชิงคุณภาพ    

   1. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนนิกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

     ผลกระทบ (Impact)  

           อาจารยสามารถนำความรูท่ีไดจากการอบรมไปเขียนรายงานการประเมินตนเองไดครบถวนถูกตอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           คะแนนรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
02

01
42

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนรายงานการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 – 30/12/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  

14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 115,600 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 144,850 บาท 

144,850.00 144,850.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
21

04
02

02
42

 

2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 31/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3,600 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/

คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คา

พาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/บำรุงรถ/

เชารถ/คาเชาหองประชมุ /คาวัสดุ 

5,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 

10
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04
02

03
42

 

3. การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ

และหลักสูตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 – 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ 

คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/

คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คา

พาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน/บำรุงรถ/

เชารถ/คาเชาหองประชุม/วัสดุ เปน

เงิน 55,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 

55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 

10
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04
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42

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

"เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดำเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx)" 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 – 30/12/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  

14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 65,600 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 288,850.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรม 

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะและหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร

ที่ไดรับการประเมิน 

หลักสูตร 0.00 0.00 15.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายมี

ความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx)" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เปน

เลิศ (EdPEx)" 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยพันธรัตน ศรีสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก   รหัสโครงการ 6606000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66202 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 203 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน)  

KPI:BB 204 รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา (รอยละ 15) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 
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[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ไดนอมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคาการเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในสวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 1 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม 

และยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนจากความจำเปนเรงดวนตาม

นโยบายของชาติ และตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ท้ัง 3 

ยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสำรวจปญหาความตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

3) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในดานทุนชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและผูสูงอายุ   

4) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานราก 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครัวเรื่อนเปาหมายท่ีมีความยากจน 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ครัวเปาหมายที่มีความยากจน ครัวเรือน 46 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครัวเรือนเปาหมายพนจากระดับความยากจน รอยละ 60 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีรายรับเพ่ิมข้ึนและรายจายลดลง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนพนเกณฑความยากจน 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

04
02

01
42

 

1. บริหารจัดการและ

ติดตามประเมินผล

โครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/09/66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 

   รายละเอียด : คาพาหนะเหมาจาย./

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คา

เชารถ/คาเบี้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/ คาเชา

หองประชุม/คาจางทำเอกสาร/คาจาง

ทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/คาวัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,600 บาท 

119,600.00 0.00 20,000.00 40,000.00 59,600.00 

10
31

04
02
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2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/09/66 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร

จำนวน 384 ชั่วโมง เปนเงิน 230,400 

บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 800,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,030,400 บาท 

1,030,400.00 80,400.00 450,000.00 500,000.00 0.00 

รวม 1,150,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความกาวหนาของ

การดำเนินโครงการ 

รอยละ 20.00 40.00 70.00 100.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ

การดำเนินโครงการ 

รอยละ 20.00 40.00 70.00 100.00 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนเปาหมาย

ที่มีความยากจน 

รอยละ 6.00 20.00 20.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน

เปาหมายพนจากระดับความยากจน 

รอยละ 0.00 0.00 60.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   รหัสโครงการ 6606000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

    

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 
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[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันประเทศไทยกำลังเขาสูภาวะท่ีเรียกวา  สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายถึง สังคม ท่ีมีจำนวนผูสูงอายุ     

(60 ป    ข้ึนไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ  ซ่ึงผูสูงอายุเปนวัยท่ีพรอมไปดวยความรู ประสบการณ

ชีวิตมาก เปนผูสืบทอดภูมิปญญามิใหสูญหาย มีพลังในการสรางสรรคสิ่งตางๆ ไดดี  เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา 

ลูกหลานและคนรุนหลังควรคำนึงถึงคุณคาและประโยชนของผูสูงอายุ ดังนั้น หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะไดตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญท่ีจะทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมี

ความสำคัญตอครอบครัวเพ่ือใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเปน

ประชากรท่ีลวนกำลังเติบโตเจริญวัยข้ึนมาทดแทนผูใหญและจะเปนกำลังสำคัญของชาติตอไปในอนาคตจึงถือวาเปน

ทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็กและเยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกาย

แข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรมประจำใจแลว ก็จะเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองเปนผูท่ีมีขีด

ความสามารถและมีคุณคาสงผลใหประเทศชาติเจริญสืบไป  จากขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพรอมและ

เตรียมตัวท่ีดีแกประชาชน จึงเสนอโครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนภายใต

พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  เพ่ือจะทำใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ัน

ในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคมไดอยางมีความสุข  

 

4. วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข   

    2) เพ่ือเสริมสรางพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนมีความรูความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากย่ิงข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           ประชาชนมีความรูความเขาใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคมได

อยางมีความสุข 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนดำเนินชีวติไดอยางเปนสุข 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.

66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
04

01
42

 

1. สงเสริมความรักสามัคคี เขาใจ

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน

ภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : โครงการ สงเสริม

ความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่

ของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐาน

ของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

คาตอบแทนวิทยากร  86,400 บาท 

คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ/คาเชารถ/

คาเบี้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/ คา

เชาหองประชุม/คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/

คาวัสดุ 413,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 

รวม 500,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. สงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่

ของตนเองและผูอ่ืนภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 

คน 0.00 0.00 800.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู

ความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขมากย่ิงข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

       

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตรเพ่ือรากฐานสังคม    รหัสโครงการ 6606000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืนตามบรบิท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 
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    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใน

ฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินจึงเห็นความสำคัญของยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยมุงหวังใช

ประวัติศาสตรเพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคี สรางความกลมเกลียว และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดย

สาขาวิชาประวัติศาสตรเห็นความสำคัญในการสงเสริมการเรียนรู ทักษะทางประวัติศาสตร เหตุการณสำคัญใน

ประวัติศาสตรท่ีแสดงใหเห็นถึงจิตสำนึกในการรักชาติ รักประเทศ และเทิดทูนพระมหากษัตริย  สาขาวิชา

ประวัติศาสตรจึงมุงหวังท่ีจะสรางองคความรูประวัติศาสตรในสถานศึกษาเพ่ือปลูกจิตสำนึกความรัก ความภาคภูมิใจ

ในชาติ อธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริยของไทยท่ีดำรงอยูมาอยางยาวนาน โดยเนนประวัติศาสตรในสมัยอยุธยา 

กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเกาของไทยท่ีมีความสำคัญในฐานะศูนยกลางของระบบบริหารราชการแผนดิน ศูนยการ

การเมืองการปกครอง ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ศูนยกลางทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีท่ี

รุงเรืองอยูถึง 417 ป 

 

4. วัตถุประสงค 

     1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย 

     2) เพ่ือใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถ่ิน 

     3) ใหความรูเก่ียวกับทักษะและกระบวนการทางประวัติศาสตร 

5. กลุมเปาหมาย 

 สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คน 300 

เชิงคุณภาพ    

   1. เขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชงิคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักเรียนไดเรียนรูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           กลุมเปาหมายไดรับความรูทางประวัติศาสตรมากข้ึน 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
05

01
42

 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เรียนประวัติศาสตรตามชวง

อายุของนักเรียนใน

สถานศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและ

อางทอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภานนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร จำนวน 4 คนๆละ 36 ชมๆ

ละ 600 บเปนเงิน 86,400 บาท 

คาใชสอย 

คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ/คาเชารถ/คา

เบี้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/ คาเชา

หองประชุม/คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/

คาวัสดุ เปนเงิน 63,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

150,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 150,000     
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13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียน

ประวัติศาสตรตามชวงอายุของนักเรียน

ในสถานศึกษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน 

ครู บุคลากรทางการศึกษา 

คน 100.00 100.00 100.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เขาเรากิจกรรม

มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ หลักสูตรประวัติศาสตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    

     รหัสโครงการ 6606000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการนำการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

กลยุทธท่ี : 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 2.1 ทองถ่ินมีความม่ันคง ยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความตองการเชิงพ้ืนท่ีและตลาด 

(Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  66207 โครงการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตามบริบท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : KRs 201 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวจิัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญของการ

ใหบริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพท่ีเพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงไดจัดโครงการการ

บริการวิชาการใหแกชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทตามความตองการของ

ชุมชนสังคมท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยไดกำหนด

แผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือใหการดำเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆเปนไป

ในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของคณะฯรวมท้ังจะทำใหการ

ดำเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดำเนินการอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม 

    2) เพ่ือเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมใน 

        การบริการวิชาการ 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชน / นักเรียน / นักศึกษา /หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในพ้ืนท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/เสวนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565 ถึง วันท่ี 30/09/2566    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 495,250.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 500 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน

ของกิจกรรม 

รอยละ 90 
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11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไดรับการพัฒนา 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

01
42

 

1. การเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผานสื่อสมวัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

02
42

 

2. การเรียนรูผานเกมการ

บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่

เมืองมรดกโลก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/65 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 8,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 21,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ

อานและเขียนภาษาไทย

เพ่ือชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 10,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 14,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

04
42

 

4. บูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ 

(หลักสูตรภาษาญ่ีปุน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/66 - 30/09/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 18,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 12,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชมุ 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

10
31

09
06

05
42

 

5. พัฒนาความรูใหกับ

บุคคลากรทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

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 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

06
42

 

6. เยาวชนรูเทาทันสื่อ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/03-66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 21,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

07
42

 

7. การบริการวิชาการ

เผยแพรความรูทาง

กฎหมายที่สำคัญใน

ชีวิตประจำวันและจิตอาสา

พัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

08
42

 

8. ประวัติศาสตรอยุธยา

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 - 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 10,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 19,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

90



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

09
42

 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมสรางความรูและ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ

ทางดานศิลปะการแสดง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 28,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

10
42

 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การบรรเลงรวมวงดนตรี

เครื่องลม” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 16,500 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 13,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

11
42

 

11. เสริมพลังชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมทำ

แผนที่เดินดินการทองเที่ยว

ชุมชนบานเตาเลา อำเภอ

บางซาย จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 16,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 13,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

91



รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

12
42

 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียนรูเทคนิคการทำ

เฟอรนิเจอร จากวัสดุรี

ไซเคิล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

13
42

 

13. บูรณาการบริการ

วิชาการกับการเรียนการ

สอน (สหวิยาการอิสลาม) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 – 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 9,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท 

17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 

10
31

09
06

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การดำเนินทำนองของ

เครื่องดนตรีในวงมโหรี” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 18,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 12,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

15
42

 

15. บริการวิชาการให

ความรูภาษาจีน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/66 - 30/06/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

09
06

16
42

 

16. เยาวชนรุนใหมใสใจ

ปญหาขยะ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/66 – 30/03/66 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

10
31

09
06

17
42

 

17. พัฒนาหองสมุด

โรงเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหัส 

12 

หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.66-ก.ย.66) 

10
31

09
06

18
42

 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“คุณธรรมจริยธรรมกับคน

รุนใหม” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 

เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 9,250 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา

ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม

รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,450 บาท 

16,450.00 0.00 0.00 16,450.00 0.00 

รวม 495,250.00     

 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อสมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. การเรียนรูผานเกมการบริหารจัดการเชิง

พ้ืนที่เมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 

คน 30.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียน

ภาษาไทยเพ่ือชุมชน 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการ (หลักสูตรภาษาญ่ีปุน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 100.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

5. พัฒนาความรูใหกับบุคคลากรทองถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

6. เยาวชนรูเทาทันสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. การบริการวิชาการเผยแพรความรูทาง

กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวันและจิต

อาสาพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.66–ก.ย.66) 

8. ประวัติศาสตรอยุธยาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความรู

และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางดาน

ศิลปะการแสดง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 90.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบรรเลงรวม

วงดนตรีเครื่องลม” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 30.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. เสริมพลังชุมชนดวยกระบวนการมีสวน

รวมทำแผนที่เดินดินการทองเที่ยวชุมชน

บานเตาเลา อำเภอบางซาย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูเทคนิคการ

ทำเฟอรนิเจอร จากวัสดุรีไซเคิล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

13. บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอน (สหวิยาการอิสลาม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนิน

ทำนองของเครื่องดนตรีในวงมโหรี” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

15. บริการวิชาการใหความรูภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

16. เยาวชนรุนใหมใสใจปญหาขยะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 35.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

17. พัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 35.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณธรรม

จริยธรรมกับคนรุนใหม” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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