
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



ผลผลติ : ผูส้ำเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
    รหัสโครงการ 6306000001 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63314 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบ
อาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมการที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝังสิ่งที่ดีที่
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว
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นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้วจำเป็นต้องมี
ศักยภาพด้านอ่ืน ๆเพ่ือสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้นนักศึกษาควร
ต้องมีความพร้อมด้านต่าง ๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็น
ความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/เตรียมฝึก/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 937,330.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตร 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
02

01
42

 

1. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 61200 [km 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 12000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 21514 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94714 
บาท 
 

94,714.00 51,514.00 32,000.00 0.00 11,200.00 

10
12

08
02

02
42

 

2. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 20700 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 135300 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 26551 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,551 
บาท 
 

182,551.00 56,480.00 35,460.00 73,311.00 17,300.00 

10
12

08
02

03
42

 

3. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 54000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 11000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 14509 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79509 
บาท 
 

79,509.00 36,309.00 11,400.00 23,200.00 8,600.00 

10
12

08
02

04
42

 

4. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 92200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 48550 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 18701 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159451 
บาท 
 

159,451.00 34,120.00 32,031.00 78,300.00 15,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
02

05
42

 

5. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรการปกครอง
ท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 45000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 54700 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 11762 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111462 
บาท 
 

111,462.00 46,762.00 22,100.00 38,400.00 4,200.00 

10
12

08
02

06
42

 

6. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 36000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 36720 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 22768 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95488 
บาท 
 

95,488.00 51,520.00 23,168.00 17,200.00 3,600.00 

10
12

08
02

07
42

 

7. พฒันานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 27000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 28750 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 7456 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63206 
บาท 
 

63,206.00 35,400.00 3,831.00 5,475.00 18,500.00 

10
12

08
02

08
42

 

8. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรประวัติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 18000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 14525 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 7469 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39994 
บาท 
 

39,994.00 15,715.00 8,799.00 15,480.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

08
02

09
42

 

9. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาจีน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 25200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 4467 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34667 
บาท 
 

34,667.00 13,100.00 11,867.00 3,800.00 5,900.00 

10
12

08
02

10
42

 

10. พัฒนานักศึกษาและ
การเรียนการสอน 
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
และสังคม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 30/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 73200 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 3088 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76288 
บาท 
 

76,288.00 27,688.00 31,200.00 17,400.00 0.00 

รวม 937,330.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมบรรลุตามวัสถุประสงค์ 

กิจกรรม 1 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 80 0 80 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 7 4 6 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 5 3 3 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 4 5 6 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน กิจกรรม 5 3 4 1 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

หลักสูตรการปกครองท้องถ่ิน กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 80 80 80 

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 7 4 3 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 6 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 80 80 80 

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 4 3 2 2 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ
สอน หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 3 3 4 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 80 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
    รหัสโครงการ 6306000005 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 

                              จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มี
หน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน แต่
เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการจัดการเรียน
การสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความสำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้การเรียนสอนและการดำเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานและด้านการเรียนการสอนในคณะมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและบุคลากร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 335,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ชุด 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอนและดำเนินงานตามที่กำหนด ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

15
01

01
31

 

1. ชุดเครื่องเสียงห้อง
ประชุม 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/1/2563 ถึง 
วันที่ 31/03/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ชุดเครื่อง
เสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,000 
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 
ราคา 335000 จำนวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงิน 335,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
335,000.00 บาท 

335,000.00 0.00 335,000.00 0.00 0.00 

รวม 335,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมย่อย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อชุด
เครื่องเสียงห้องประชุม 

ชุด 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมี
ครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอน
และดำเนินงานตามที่กำหนด 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    รหัสโครงการ 6306000011 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน (1,081 คน) 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 
 
 

146



4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี  
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที ่01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 139,790.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม 15 
เชิงคุณภาพ    
   1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

01
42

 

1. โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (ภาษาจีน) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 
 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

02
42

 

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ศาล 
(นิติศาสตร์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 3800 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท 
 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

03
42

 

3. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ในสตวรรษที่ 21 (พัฒนา
ชุมชนและสังคม) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 2400 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2400 บาท 
 

2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

04
42

 

4. สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10800 
บาท 
 

10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

05
42

 

5. อบรมการใช้เอกสาร
ออนไลน์และคิวอาร์โค้ด 
(ปกครองท้องถ่ิน) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 1800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1800 บาท 
 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
ภาษาอาหรับใน MS-
Office (สหวิทยาการ
อิสลามเพื่อสังคม) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 1050 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4650 บาท 
 

4,650.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

07
42

 

7. เสริมทักษะการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ
ที่ 21 สำหรับนักศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1200 บาท 
 

1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

08
42

 

8. ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ดนตรีไทย) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 2400 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2800 บาท 
 

2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

09
42

 

9. การใช้ทักษะการ
สื่อสารเพื่อนำเสนองาน
ประยุกต์ศิลป ์
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 
 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

10
42

 

10. การประยุกต์ลวดลาย
รปูแบบต่างๆสู่ผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ (ประยุกต์
ศิลป์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3000 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 3000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 
 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

11
42

 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
(ศิลปะการแสดง) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/09/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 5400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5400 บาท 
 

5,400.00 0.00 3,000.00 0.00 2,400.00 

10
12

01
01

12
42

 

12. อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยสำหรับ
สื่อมวลชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/4/63 - 31/6/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 2400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท 
 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

10
12

01
01

13
42

 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานโรงแรมและเรียนรู้
มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 6000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 18000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  26100 
บาท 
 

26,100.00 0.00 0.00 26,100.00 0.00 

10
12

01
01

14
42

 

14. พฒันาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4600 บาท 
 

4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

15
42

 

15. ศึกษาดูงานท่าอากาศ
ยานนานาชาติ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 9000 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1080 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13680 
บาท 
 

13,680.00 13,680.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

16
42

 

16. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมตะวันตกใน
บริบทพหุวัฒนธรรม 
(ภาษษอังกฤษ) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 
 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
12

01
01

17
42

 

17. พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑  (ดนตรี
สากล) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4600 บาท 
 

4,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 

10
12

01
01

18
42

 

18. อบรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (ภาษาญ่ีปุ่น) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3600 บาท 
 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
12

01
01

19
42

 

19. พัฒนาบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(นิเทศศาสตร์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 11300 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 
บาท 
 

18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00 

10
12

01
01

20
42

 

20. ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(นิเทศศาสตร์) 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/07/63 - 31/0963 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
วัสดุ เป็นเงิน 4460 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8060 บาท 
 

8,060.00 0.00 0.00 0.00 8,060.00 

รวม 139,790.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาจีน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาล 
(นิติศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาในสตวรรษที่ 21 (พัฒนาชุมชน
และสังคม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

5. อบรมการใช้เอกสารออนไลน์และคิว
อาร์โค้ด (ปกครองท้องถ่ิน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอาหรับใน 
MS-Office (สหวิทยาการอิสลามเพื่อ
สังคม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

7. เสริมทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักศึกษาประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 0 0 0 

8. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (ดนตรีไทย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

9. การใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อนำเสนอ
งานประยุกต์ศิลป์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

10. การประยุกต์ลวดลายรูปแบบต่างๆสู่
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (ประยุกต์ศิลป์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

11. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (ศิลปะการแสดง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 85 

12. อบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับ
สื่อมวลชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการงานโรงแรมและ
เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
(ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

14. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

15. ศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

16. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมตะวันตกในบริบทพหุ
วัฒนธรรม (ภาษษอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ รอ้ยละ 85 0 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
17. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีใน
ศตวรรษที่ ๒๑  (ดนตรีสากล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

18. อบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาญ่ีปุ่น) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

19. พัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (นิเทศศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

20. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ (นิเทศศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

ครั้ง 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 0 85 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการ : โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการดำเนิน 
   ชีวิตที่เป็นสุข    รหสัโครงการ 6306000006 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63102 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 102 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (อย่างน้อยด้านละ 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า  สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึง สังคม ที่มีจำนวน
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ  ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่พร้อมไปด้วยความรู้ 
ประสบการณ์ชีวิตมาก เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญามิให้สูญหาย มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่ งต่าง ๆ ได้ดี  เป็น
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ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ลูกหลานและคนรุ่นหลังควรคำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุ ดังนั้น 
หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ
ที่จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อครอบครัวเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตและการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเป็นประชากรที่ล้วนกำลังเติบโตเจริญวัยขึ้นมาทดแทน
ผู้ใหญ่และจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตจึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็กและ
เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรม
ประจำใจแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าพลเมืองของชาติในอนาคตจะต้องเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถและมีคุณค่าส่งผลให้
ประเทศชาติเจริญสืบไป จากข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวที่ดีแก่
ประชาชน จึงเสนอโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือ
การดำเนินชีวิตที่เป็นสุข  เพ่ือจะทำให้ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมมากขึ้น สามารถ
อยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการดำเนิน
ชีวิตที่เป็นสุข   
 2. เพ่ือเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 ตำบล/โรงเรียนในตำบล  ประชาชนจังหวัดอ่างทอง 40 
ตำบล/โรงเรียนในตำบล 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,100,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนพื้นที่เป้าหมายในการดำนเนินกิจกรรม ตำบล 80 
   2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 2,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

01
01

01
42

 

1. ส่งเสริมประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเพื่อการดำเนิน
ชีวิตที่เป็นสุข 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากรจำนวน 1700 ชัวโมง 
เป็นเงิน 1,020,000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 700,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 380,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 
บาท 
 

2,100,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 300,000.00 

รวม 2,100,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ส่งเสริมประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่
เป้าหมายในการดำเนินการ 

ตำบล 20 30 40 10 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความ 
   เข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน    รหสัโครงการ 6306000007 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63103 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่าการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
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และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จากความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของชาติ และตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ.2560 -2564 ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้ างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
 2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในด้านทุนชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาและผู้สูงอายุ 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่  
 3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจของชุมชนฐานรากในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฐานรากในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครัวเรือนเป้า จำนวน 40 ครัวเรื่อน 
 
6. วิธีการดำเนินงาน เสวนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 650,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความยากจน ครัวเรือน 40 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครัวเรือนเป้าหมายพ้นจากระดับความยากจน ร้อยละ 60 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

02
02

01
42

 

1. ส่งเสริมศักยภาพชุมชน
ฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   วันที่ 01/10/2562 ถึง 
วันที่ 30/09/2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 500 ชัวโมง เป็นเงิน 
300,000 บาท 
ค่าใช้สอย  200,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่า
เช่ารถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุง
รถ/ค่าที่พัก 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 150,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 
บาท 
 

650,000.00 120,000.00 280,000.00 200,000.00 50,000.00 

รวม 650,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รจุิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่
ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน
เป้าหมายที่อยู่ในเกณฑ์ความ
ยากจน 

ครัวเรือน 0 0 0 40 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน
เป้าหมายพ้นเกณฑ์ความยากจน
ร้อยละ 

ร้อยละ 0 0 0 60 

       

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
   รหัสโครงการ 6306000010 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 102 จำนวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (อย่างน้อยด้านละ 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0104, 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญ
ของการให้บริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพที่เพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงได้จัด
โครงการการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ตามความต้องการของชุมชนสังคมทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม
และประเทศชาติโดยได้กำหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือให้การดำเนินงาน
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บริการวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์ของคณะฯรวมทั้งจะทำให้การดำเนินงานด้านเอกสารในการให้บริการวิชาการดำเนินการอย่าง
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม 
 2. เพ่ือเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเน้นให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนและสังคม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติงาน/สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม โครงการ 18 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

01
42

 

1. English 
Edutainment Day 
Camp 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
21600 บาท 
ค่าใช้สอย 8400 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

02
42

 

2. บริการวิชาการให้
ความรู้ภาษาจีน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร 18000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 10000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

03
42

 

3. การใช้วัตกรรมสื่อการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นระดับ
มัธยมศึกษา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 
12000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 7000 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

04
42

 

4. การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 10150 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 12650 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

05
42

 

5. เผยแพร่ความรู้
กฎหมายครอบครัวและ
มรดกสู่ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 20600 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

06
42

 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 21000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านและเขียนภาษาไทย
เพื่อชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 21600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

08
42

 

8. เยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจ
ลดใช้พลาสติก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 10800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 5100 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 4100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

09
42

 

9. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 5500 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 17200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

10
42

 

10. อบรมเชิงปฎิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรี และการบรรเลง
รวมวงในแบบดนตรีร่วม
สมัย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 16800 บาท  
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 13200 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

11
42

 

11. คุณธรรมจริยธรรมกับ
คนรุ่นใหม่ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 9000 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 8400 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

12
42

 

12. การพัฒนาสมรรถนะ
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 10800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 10000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 9200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

13
42

 

13. เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 21600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 3400 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 5000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

14
42

 

14. การพัฒนาเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ชุมชนบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 3600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 15400 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 11000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

15
42

 

15. อบรมเชิงฏิบัติการ
การให้ความรู้ทางด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะการแสดง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 4800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 24000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

16
42

 

16. อบรมเชิงฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพดนตรี
ไทยในท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/01/63 - 31/03/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 19200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 6600 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 4200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
32

11
02

17
42

 

17. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทำแผนที่เดิน
ดินเพื่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 9600 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 18250 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
บาท 
 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

11
02

18
42

 

18. โครงการบริการวิชา
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/04/63 - 31/06/63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 5400 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 12000 
บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุง
รถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/
ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท 
 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

รวม 500,000.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. English Edutainment Day Camp ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

2. บริการวิชาการให้ความรู้ภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

3. การใช้วัตกรรมสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น
ระดับมธัยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 60 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

4. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 40 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

5. เผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัว
และมรดกสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 0 0 0 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียน
ภาษาไทยเพื่อชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 120 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ ร้อยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
8. เยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจลดใช้พลาสติก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

10. อบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานทางดนตรี และการบรรเลงรวมวง
ในแบบดนตรีร่วมสมัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

11. คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

12. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร
จัดการชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 45 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

13. เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

14. การพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาชุมชนบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

15. อบรมเชิงฏิบัติการการให้ความรู้
ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะการแสดง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

16. อบรมเชิงฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดนตรีไทยในท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 85 0 0 

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนที่
เดินดินเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 0 50 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 

18. โครงการบริการวิชาการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 0 50 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 0 85 0 
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14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
    รหัสโครงการ 6306000020 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์ 

                               พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน) 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีการดำเนินการผลักดันเรื่องการเพ่ิม
คุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าการผลิตสินค้า
และบริการให้เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 ได้มีการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของ
ประเทศแล้ว นำมาใช้ประโยชน์โดยหาแนวทางเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในระดับภาคเศรษฐกิจจริงภายใต้

170



แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่าของสินค้า บริการและสนับสนุนให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทำให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น และจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 สู่การปฏิบัติมีหลักการและแนวทางดำเนินงานดังนี้ 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชนในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา และ อ่างทอง 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 893,045.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 

ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอ่ย 

รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
01

01
42

 

1. การต่อยอดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก
ต้นกล้วยอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 108,000 
บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 80,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 62,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 
บาท 
 

250,000.00 25,000.00 100,000.00 100,000.00 25,000.00 
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รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
01

02
42

 

2. รักษ์น้ำ รักษ์
สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนใน
การส่งเสริมวัชพืช
ผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 64,800 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 50,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 55,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 
บาท 
 

170,000.00 19,500.00 80,500.00 50,000.00 20,000.00 

10
32

17
01

03
42

 

3. พัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอ
บางปะอิน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 62 - กันยายน 
63 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 108,000 
บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 51,000 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000 
บาท 
 

162,000.00 0.00 47,700.00 97,400.00 16,900.00 

10
32

17
01

04
42

 

4. การพัฒนาสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
“รำกลองยาว” ชุมชน
บ้านลาว ตำบลเทวราช 
อำเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 14,400 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 54,740 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 30,860 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
บาท 
 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

172



รหสั 12 
หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอ่ย 
หมวดรายจา่ย/
รายละเอยีด 

จำนวนเงนิ 
แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

10
32

17
01

05
42

 

5. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิตสื่อออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางไทร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   มกราคม  - มิถุนายน 
2563 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นเงิน 43,200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงอน 101,680 
บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่า
รถ/ค่าทางด่วน/ค่าบำรุงรถ/
ค่าที่พัก 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 - อาหารว่างเครื่องด่ืม 
 - ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำ
เล่มรายงาน/ค่าจ้างอื่นๆ 
 - ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าวัสดุ 66,165 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,045 
บาท 
 

211,045.00 0.00 53,760.00 157,285.00 0.00 

รวม 893,045.00     

 
12. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
 
13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอ่ย 

กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ต้อนกล้วย 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้ผลิตภัณฑ์
จากต้นกล้วย 

ชึ้น 0 0 0 1 

2. รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชน
ในการส่งเสริมวัชพืชผักตบชวาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมวัชพืชผักตบชวาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ครั้ง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากผักตบชวา 

ชึ้น 0 0 0 1 

3. พัฒนาเยาวชนให้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอบางปะ
อิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการดำเนินกิจกรรม 

ครั้ง 0 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้สื่อ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ชึ้น 0 0 0 1 

4. การพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน “รำกลองยาว” ชุมชนบ้านลาว 
ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 0 0 0 

5. การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง กิจกรรม 0 3 4 0 
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กจิกรรมยอ่ย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนว่ยนบั 

คา่เปา้หมาย(Target) 
ป ี2562 ป ี2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 ม.ิย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางไทร 

ในการจัดกิจกรรม 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0 80 80 0 

 
14. สาเหตหุรอืปจัจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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