
 

แผนงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณบ ารุงการศึกษา 

(งบ บ.กศ.) 

 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. ช่ือโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6606000007 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน
นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 
เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับทองถ่ิน 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66106 โครงการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะใหมีบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 
รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหมายรวมถึงการท่ี
บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจำเปนในการประกอบอาชีพและทักษะท่ี
จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปน
อุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียัง
กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลวนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรู
ความชำนาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมีศักยภาพดานอ่ืนๆเพ่ือสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงาน
ทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากท่ีสุดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเล็งเห็นความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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4. วัตถุประสงค 
 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/เสวนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,876,742.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. - ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการเรยีนการสอน หลักสูตร 15 
   2. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 2,802 

เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. ตนทุนตอหนวยในการดำเนินกิจกรรม บาท/คน 670 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจำวันได 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
21

04
01

01
21

 

1. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 – 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 135,600 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 48,900 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 184,500 บาท 

184,500.
00 

57,600.00 101,700.00 3,600.00 21,600.00 

20
21

04
01

02
21

 

2. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 59,400 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 239,830 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299,230 บาท 
 

299,230.
00 

50,000.00 70,000.00 130,000.00 49,230.00 

20
21

04
01

03
21

 

3. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาญี่ปุน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 – 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 114,400 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 52,342 บาท 
คาเบี้ยเลีย้ง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 166,742 บาท 
 

166,742.
00 

42,720.00 27,300.00 60,870.00 35,852.00 
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รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
21

04
01

04
21

 

4. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรสหวิทยาการ
อิสลามเพื่อการพัฒนา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 13,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 13,200 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท 

27,000.0
0 

4,200.00 8,400.00 10,000.00 4,400.00 

20
21

04
01

05
21

 

5. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรดนตรีสากล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 – 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 21,600 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 5,200 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,800 บาท 

26,800.0
0 

13,400.00 6,700.00 6,700.00 0.00 

20
21

04
01

06
21

 

6. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 – 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : าตอบแทนวิทยากร เปน
เงิน 54,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 36,200 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,200 บาท 

90,200.0
0 

35,600.00 16,200.00 29,800.00 8,600.00 

20
21

04
01

07
21

 

7. พัฒนานกัศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรการจัดการรัฐ
กิจและการปกครองทอ
ถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : าตอบแทนวิทยากร เปน
เงิน 70,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 60,350 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,550 บาท 

130,550.
00 

24,900.00 47,900.00 46,050.00 11,700.00 



๕๔ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
21

04
01

08
21

 

8. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 64,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 90,500 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 155,300 บาท 

155,300.
00 

21,900.00 72,600.00 44,600.00 16,200.00 

20
21

04
01

09
21

 

9. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรการสอน
ภาษาจีน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 45,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 24,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท 
 

69,000.0
0 

30,700.00 31,100.00 7,200.00 0.00 

20
21

04
01

10
21

 

10. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตร
ดิจิทัล 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 70,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 60,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,360 บาท 

130,360.
00 

63,500.00 10,000.00 35,880.00 20,980.00 

20
21

04
01

11
21

 

11. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตร
ประวัติศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 – 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 48,600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,600 บาท 
 

48,600.0
0 

34,200.00 10,800.00 3,600.00 0.00 



๕๕ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
21

04
01

12
21

 

12. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรนาฏศิลป
ศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 32,400 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 12,500 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,900 บาท 
 
 
 
 

44,900.0
0 

0.00 24,400.00 16,900.00 3,600.00 

20
21

04
01

13
21

) 

13. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 71,400 บาท 
คาใชสอย 15,000 บาท 
- คาพาหนะ 
- คาอาหาร 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86,400 บาท 

86,400.0
0 

26,400.00 52,800.00 7,200.00 0.00 

20
21

04
01

14
21

 

14. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/03/65 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 20,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท 

27,600.0
0 

0.00 3,600.00 20,400.00 3,600.00 

20
21

04
01

15
21

 15. พัฒนานักศึกษา
และการเรียนการสอน 
หลักสูตรดนตรีศึกษา 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 21,600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท 

21,600.0
0 

0.00 0.00 18,000.00 3,600.00 

20
21

04
01

16
21

 16. จางอาจารยพิเศษ
หลักสูตรดนตรีสากล 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารย
พิเศษ เปนเงิน 96,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96,000  บาท 

96,000.0
0 

0.00 24,000.00 48,000.00 24,000.00 

20
21

04
01

17
21

 17. จางอาจารยพิเศษ
หลักสูตรนิติศาสตร 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารย
พิเศษ เปนเงิน 54,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54000 บาท 

54,000.0
0 

0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 



๕๖ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
21

04
01

18
21

 18. จางอาจารยพิเศษ
หลักสูตรดนตรีศึกษา 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารย
พิเศษ เปนเงิน 18,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 

18,000.0
0 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 

20
21

04
01

19
21

 

19. ซอมบำรุงและ
จัดซื้อวัสดุเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
196,650 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทาง
ดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  199,960 บาท 

199,960.
00 

30,000.00 40,000.00 80,000.00 49,960.00 

รวม 1,876,7
42.00 

    

รอยละการใชจายรายไตรมาส      

 
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. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 60.00 155.00 25.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 60.00 100.00 150.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาญ่ีปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 70.00 45.00 80.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 15.00 20.00 20.00 15.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรดนตรีสากล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 30.00 20.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

6. พัฒนานกัศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 35.00 30.00 35.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการจัดการรัฐกิจและการ
ปกครองทอถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 30.00 50.00 50.00 30.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 



๕๗ 
 
8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 35.00 80.00 55.00 35.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

9. พัฒนานกัศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการสอนภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 35.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรนิเทศศาสตรดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 80.00 30.00 35.00 30.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

11. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรประวัติศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 35.00 30.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

12. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรนาฏศิลปศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 30.00 20.00 15.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

13. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 40.00 80.00 30.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

14. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรศิลปศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

กิจกรรม 0.00 20.00 25.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

15. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรดนตรีศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 70.00 70.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

16. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรี
สากล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

17. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 160.00 0.00 160.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 

18. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรี
ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

คน 35.00 0.00 0.00 35.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

19. ซอมบำรุงและจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซอมบำรุงและจัดซื้อ
วัสดุเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตร 

รายการ 3.00 6.00 5.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป  ปติธนบดี 
 



๕๘ 
 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. ช่ือโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6606000009 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66407 โครงการขับเคลือ่นการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ การกำกับติดตาม และ
ประเมินผล 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : OKRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน 
(Times Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), OKRs 403 ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) (94 คะแนน), OKRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC 
(Thailand Quality Class) (xx คะแนน) 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซ่ึงเปนแผนท่ีครอบคลุมตามภารกิจของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและการ
วิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ใหมีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ให
เกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผูบริหาร
ตลอดจน เปนการสรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผู ท่ีเก่ียวของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 



๕๙ 
 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศทางการ
ดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารยและเจาหนาท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เสวนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 330,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. - จำนวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 50 คน คน 50 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผูเขารวมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรูความเขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมีสวนรวมตอการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงานของโครงการ รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           แผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรสามารถปรับแผนการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
21

06
02

01
21

 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 12,600 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 317,400 
บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - คาอาหารเย็น 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท 

330,000.
00 

0.00 0.00 330,000.00 0.00 

รวม 330,00
0.00 

0 0 330,000.00 0 

รอยละการใชจายรายไตรมาส 100.00 0 0 100.00 0 

 
13. ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของกิจกรรมยอย 

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. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 

คน 0.00 0.00 50.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรู
ความเขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมี
สวนรวมตอการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
 



๖๑ 
 

 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. ช่ือโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6606000010 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ดวยทุนทางวัฒนธรรมเมืองมรดก
โลก  

กลยุทธท่ี : 3.1 สงเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาคเต็มรูปแบบ 

เปาหมายท่ี : 3.3 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการสืบสาน อนุรักษ ประยุกตและพัฒนา เพ่ือ
เพ่ิมคุณคาใหเขากับยุคสมัย 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66302 โครงการสืบสาน อนุรักษ ประยุกตและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหเขากับยุคสมัย 
     ผลผลิต/โครงการ :  P303 แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
     แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 301 องคความรูใหม ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีนำไปใชประโยชนเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินไดอยางยั่งยืน (3 ผลงาน), KRs 302 การเติบโตของสัดสวนรอยละของจำนวนงานวิจัยแกปญหา
เชิงพ้ืนท่ีตองานวิจัยพ้ืนฐาน (หนวย : รอยละ) (รอยละ 10), KRs 303 จำนวนนวัตกรชุมชนท่ีตอยอดองคความรูดาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย (จำนวน 5 นวัตกรชุมชน) 
 
ประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

[ X ] ดานบริการวิชาการ   
[ X ] ดานการจดัการเรียนการสอน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนการดำเนินงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสำคัญ
คือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร 
และนักศึกษาจากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีตั้งไว 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
นักศึกษา 

2. เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/เสวนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 310,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา คน 500 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กจิกรรมดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงานของกิจกรรม รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           นักศึกษามีความรูความเขาใจทางดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact)  
           นักศึกษาและผูเขารวมโครงการมีความตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของ
ไทย 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนท่ีรูจักและยอมรับจากสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
33

02
01

01
21

 

1. ไหวครูและครอบ
ครูทางดนตรีไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 - 
30/03/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
9,600 บาท 
คาใชสอย/วสัดุ เปนเงิน 40,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/
คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/
คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 50,000 บาท 

50,000.0
0 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 

20
33

02
01

02
21

 

2. ไหวครูและครอบ
ครูทางนาฏศิลปไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 - 
30/03/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 42,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/
คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/
คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.0
0 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 

20
33

02
01

03
21

 

3. ไหวครูหลักสูตร
ประยุกตศิลป 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 - 
30/03/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 42,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/
คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/
คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.0
0 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 

20
33

02
01

04
21

 

4. บายศรีสูขวัญ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/07/66 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
10,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/
คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/
คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
33

02
01

05
21

 

5. วันสถาปนาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
ครบรอบ 47 ป 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
คาใชสอย/วสัดุ เปนเงิน 62,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/
คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/
คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 70,000 บาท 

70,000.0
0 

0.00 0.00 70,000.00 0.00 

20
33

02
01

06
21

 

6. การแขงขันดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 – 
30/03/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
เปนเงิน 2,400 บาท 
คาตอบแทนเงินรางวัล 11,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 26,600 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/
คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/
คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.0
0 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 

20
33

02
01

07
21

 

7. การแขงขันดนตรี
สากล
ระดับอุดมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 – 
30/03/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
เปนเงิน 1,200 บาท 
คาตอบแทนเงินรางวัล 12,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 26,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/
คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/
คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.0
0 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 

รวม 310,00
0.00 

0 230,000.0
0 

70,000.00 10,000.00 

รอยละการใชจายรายไตรมาส 100.00 0 74.19 22.58 3.23 
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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. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมไหวครู
และครอบครูทางดนตรีไทย 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมไหวครู
และครอบครูทางนาฏศิลปไทย 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : อาจารยและ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

3. ไหวครูหลักสูตรประยุกตศิลป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมไหวครู
หลักสูตรประยุกตศิลป 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. บายศรีสูขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมบายศรีสู
ขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

5. วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครบรอบ 47 ป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมวัน
สถาปนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครบรอบ 47 ป 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

6. การแขงขันดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการแขงขันดนตรี
ไทยระดับอุดมศึกษา 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. การแขงขันดนตรีสากล
ระดับอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการแขงขันดนตรี
สากลระดับอุดมศึกษา 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตหุรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6606000011 
 
ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66406 โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพ่ือรองรับการทำงานท่ี
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและการมีสวนรวมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 
Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 
คะแนน), KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand 
Quality Class) (xx คะแนน) 
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ซ่ึงการท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้นเพ่ือเปนการ
สนับสนนุใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจัดการสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขารับการประชุม
วิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

2. เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการ
ประชุมวิชาการ สมัมนา ฝกอบรม และฝกอบรม 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 320,600.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน คน 50 

เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงานของโครงการ รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.

66) 

20
21

08
01

01
21

 

1. บคุลากรเขารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 – 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปน
เงิน 194,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาลงทะเบียน 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 194,000 บาท 

194,000.0
0 

20,000.00 30,000.00 90,000.00 54,000.00 

20
21

08
01

02
21

 

2. สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ดานการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 
เปนเงิน 7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 119,400 
บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 126,600 บาท 

126,600.0
0 

0.00 0.00 126,600.00 0.00 

รวม 320,600 20,000.00 30,000.00 216,600.00 54,000.00 
รอยละการใชจายรายไตรมาส 100.00 6.24 9.36 67.56 16.84 

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. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเขา
รับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

คน 5.00 5.00 30.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรเขารับการ
อบรมประชุม สัมมนา ศกึษาดูงานมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. สัมมนา/ศึกษาดูงานดานการ
บริหารงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรม
ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6606000012 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมสไฮเออรเอดูเคชัน (Times 
Higher Education World University Rankings) (xx คะแนน), KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 
คะแนน), KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC (Thailand 
Quality Class) (xx คะแนน), KRs 402 
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจอยาง
มีประสิทธิภาพ จำเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและ
การบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียน
การสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหสามารถ
ดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 655,250.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คร้ัง 7 
   2. ดำเนินการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงานของโครงการ รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดียิ่งข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

20
21
06
03
01
21 

1. สำรวจความ
ตองการดานการ
บริการวิชาการของ
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/4/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปน
เงิน 7,750 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท 

7,750.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 

20
21
06
03
02
21 

2. เชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเดนคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจำป 
2566 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/4/65 - 
30/06/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปน
เงิน 7,500 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

20
21
06
03
03
22 

3. คาสาธารณูปโภค
ในการติดตอราชการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค 
10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 

10,000.0
0 

2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 

20
21
06
03
04
21 

4. ปรับภูมิทัศนคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนนิการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปน
เงิน 20,000 บาท 
คาจางเหมาปรับภูมิทัศนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/คา
เบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
 
 
 
 
 

20,000.0
0 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

20
21

06
03

05
21

 

5. ประชาสัมพันธ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปน
เงิน 200,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 
 

200,000.
00 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

20
21

06
03

06
21

 

6. บริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียน
สอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบผูทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ เปนเงิน 60,000 บาท 
คาตอบแทนประธานในการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ  เปนเงิน 
10,000 บาท 
คาตอบแทนคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
เปนเงิน 48,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 292,000 
บาท 
คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คา
พาหนะเหมาจาย./คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ คาซอมบำรุง/คา
เชารถ/คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/
คาอาหาร/คาที่พัก/คาหนังสือพิมพ/
คาของที่ระลึก 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 410,000 บาท 

410,000.
00 

100,000.00 120,000.00 130,000.00 60,000.00 

รวม 655,25
0.00 

172,000.00 173,000.00 197,250.00 113,000.00 

รอยละการใชจายรายไตรมาส 100.00 26.25 26.40 30.10 17.25 
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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. สำรวจความตองการดานการบริการ
วิชาการของชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สำรวจความ
ตองการดานการบริการวิชาการของ
ชุมชน 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำป 
2566 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติบุคลากร 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

3. คาสาธารณูปโภคในการติดตอราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการการเบิก
คาสาธารณูปโภค 

คร้ัง 2.00 3.00 2.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. ปรับภูมิทัศนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับภูมิทัศนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู
มาใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาสัมพันธคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียน
สอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการ
จัดกิจกรรมบริหารจัดการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. ช่ือโครงการ มหาวิทยาลัยระดับสากล : ความรวมมือกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน    

     รหัสโครงการ 6606000013 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนข้ันสูง สูการเปนผูนำดาน
นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี : 1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา 
เปาหมายท่ี : 1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาท้ังทักษะ ภูมิปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือทองถ่ินและเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับทองถ่ิน 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66105 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ใหสอดคลองตอความตองการ
ของชุมชน ทองถ่ิน มีทักษะชีวิตรอบดาน เหมาะสมทุกชวงวัย 
     ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
     แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.65 คะแนน), KRs 102 
รอยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล (รอยละ 75) 
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือสราง
คุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ นโยบายการจัดการศึกษาเนนใหผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สงเสริมการเขารวมโครงการความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหสูความ
เปนสากล อีกท้ังยังเปนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุนมี
ความรวมมือกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน คือ 1. เมืองซาไก จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน โครงการ 
Sakai ASEAN Week อยางตอเนื่องมาเปนเวลา 11 ป อาจารย 1 คนและนักศึกษาของสาขา จำนวน 2 คนไดเขารวม



๗๕ 
 

ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยในการเปนทูตวัฒนธรรมภาคประชาชน ดวยการทำกิจกรรมเผยแพรความรูเก่ียวกับ
สงัคม ประเพณี วัฒนธรรมไทยใหแกนักเรียนในโรงเรียนตางๆ 2. มหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษา อยางตอเนื่องมาเปน
กวาเวลา 16 ป นักศึกษาของสาขาจำนวน 2 คนไดไปศึกษาระยะสั้น 2 สัปดาห และการเขารวมโครงการเหลานี้ชวย
ยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีประจักษในระดับสากล อีกท้ังยังพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในดานการสื่อสารภาษาญี่ปุน 
ทักษะการนำเสนองาน การมีปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมตอผูเขารวมโครงการจากประเทศอ่ืน สงเสริมใหชาวญี่ปุน
และคนไทยเขาใจสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน จากความสัมพันธอันยาวนานท่ีไดรวมมือมานี้ จึงควรสานตอการ
เขารวมโครงการเพ่ือความเปนมหาวิทยาลัยระดับสากลอยางยั่งยืน 
4. วัตถุประสงค 
 1. อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนเขารวมโครงการความรวมมือกับเมืองซาไก ประเทศญี่ปุน  
(Sakai ASEAN Week) 

2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนเขารวมโครงการศึกษาระยะสั้น 2 สัปดาหท่ีมหาวิทยาลัยเกียวโตเพ่ือ
การศึกษา 
5. กลุมเปาหมาย อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุน 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/เสวนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 87,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมโครงการ คน 4 

เชิงคุณภาพ    
   1. - ระดับความสำเร็จของนักศึกษาเขารวมโครงการ ทักษะการสื่อสารภาษาญ่ีปุนสูงข้ึน ไมนอยกวารอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาทีก่ำหนดไวในตารางการดำเนินงานของโครงการ รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           1. อาจารยและนักศึกษาไดเขารวมโครงการความรวมมือกับเมืองซาไก ประเทศญี่ปุน  (Sakai ASEAN Week) 

2. นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุนผานประสบการณตรงในประเทศญี่ปุน 
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการความรวมมือระหวางประเทศ 

     ผลกระทบ (Impact)  
           1. กลุมเปาท่ีไดเขารวมโครงการมีศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุนสูงข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยมีโครงการความรวมมือระหวางประเทศ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           1. นักศึกษามีความม่ันใจในการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนและพัฒนาไปสูการนำไปใชในการทำงาน 

2. ความโดดเดนของหลักสูตรในการดึงดูดความสนใจของผูสมัครเรียน 
3. ธำรงความเปนมหาวิทยาลัยระดับสากลอยางยั่งยืน 
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12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย 
รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

20
21

04
02

01
21

 

1. ความรวมมือกับ
เมืองซาไก ประเทศ
ญี่ปุน  (Sakai 
ASEAN Week) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/4/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปน
เงิน 30,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,400 บาท 

30,400.0
0 

0.00 0.00 30,400.00 0.00 

20
21

04
02

02
21

 

2. ศึกษาระยะส้ัน 2 
สัปดาหท่ี
มหาวิทยาลัยเกียว
โตเพื่อการศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/7/65 - 
30/09/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปน
เงิน 57,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คา
ทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลม
รายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,400 บาท 

57,400.0
0 

0.00 0.00 0.00 57,400.00 

รวม 87,800.
00 

  30,400.00 57,400.00 

รอยละการใชจายรายไตรมาส    34.62 65.38 

 
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. ความรวมมือกับเมืองซาไก ประเทศ
ญ่ีปุน  (Sakai ASEAN Week) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมความ
รวมมือกับเมืองซาไก ประเทศญ่ีปุน  
(Sakai ASEAN Week) 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. ศึกษาระยะสั้น 2 สัปดาหที่
มหาวิทยาลัยเกียวโตเพ่ือการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศึกษาระยะสั้น 2 
สัปดาหที่มหาวิทยาลัยเกียวโตเพ่ือ
การศึกษา 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   
 

15. ผูรับผิดชอบโครงการ หลักสูตรภาษาญี่ปุน 


