
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    รหัสโครงการ 

6306000002 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : BB 209 จำนวนผูเขารวมโครงการ 580 คน, KPI : BB 304 ผูสำเร็จการศึกษา

ไดงานทำและหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา (รอยละ 80), KPI : BB 

417 จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ (2,000 คน) สงป., KPI : S 301 จำนวนหลักสตูรที่ถูกปรับปรุง

ใหทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับ

การพัฒนาประเทศ (2 หลักสูตร), KPI : S 307 รอยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน ๑ ป (รอยละ 80), KPI : 

S 308 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/หนวยงานผูใชบัณฑิต (รอยละ85) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพ

หมายรวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนใน

การประกอบอาชีพและทักษะที่จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ

คุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวังการเปนสถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนา

อาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจำเปนดังกลาวคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย  

 

4. วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือสงเสรมิและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 2.  เพ่ือสงเสรมิอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน นักศกึษา อาจารย  และบุคคลทั่วไป 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 518,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 500 

   2. จำนวนวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลม 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาทีเ่ขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. การจัดกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม กิจกรรม 10 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201201020121 1. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง

เกา” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  20,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

201201020221 2. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวทิยากร 48 ชม.ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน  28,800  บาท  

คาใชสอย  

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 

35 บ. เปนเงิน 7,000 บาท  

คาวสัดุ 11,400  บ.  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

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

201201020321 3. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิต

สาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม 

 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาวทิยากร 6 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 

600 บาท เปนเงิน   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท 

10,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 

201201020421 4. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการ

ทำงานเพื่อสังคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 

30/06/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิพิจารณาโครงการ

นักศึกษา 3 คนๆละ 400 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 

2,400 บาท 

คาใชสอย คาอาหารวาง/เครือ่งด่ืม จำนวน 100 

คน ๆละ 1 มือ้ๆละ 35 บ. 2 ครั้ง เปนเงิน 7,000  

คาใชสอย/วัสดุ ครั้งละ 16,000 บ.  

2 ครั้ง เปนเงิน 32,000 บ.  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  41,400.00 บาท 

 

41,400.00 20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201201020521 5. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินใน

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อ

สังคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 

31/03/2563 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวทิยากร 3 ชม.ๆละ 600 บาท 

เปนเงิน 1,800 บาท 

คาใชสอย : คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คา

เชารถ 5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท 

6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 

201201020621 6. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาวทิยากร 60 ชม.ๆละ 600 

บาท เปนเงิน 36,000  

คาใชสอย/วัสดุ 164,000  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000  บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

201201020721 7. การจัดทำวารสารวิชาการคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/01/2562 ถึง วันที่ 

30/09/2563 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ 32 คนๆ ละ 500 บ.  

เปนเงิน 16,000 บ.   

คาใชสอย เปนเงิน 100,000 บ. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 116,000.00 บาท 

116,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 

201201020821 8. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการใน

ระดับชาติ 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 

201201020921 9. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรอืวิพากษ

หลักสูตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่ 

30/06/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  

หลักสูตรละ 7,200 บ. 3 หลักสูตร เปนเงิน 

21,600 บ. 

คาวสัดุ หลักสูตรละ 5,000 บ. 3 หลกัสูตร เปนเงิน 

15,000 บ.นิติศาสตร 

ภาษาญี่ปุน 

นิเทศศาสตร 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,600 บาท 

36,600.00 0.00 0.00 36,600.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201201021021 10. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการ

จัดการเรียนการสอน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่ 

30/06/2563 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

วิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บ. เปนเงิน 3,600  บ. 

คาใชสอย  

คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม จำนวน 30 คน ๆละ 2 

มื้อๆละ 35 บ. เปนเงิน 2,100 บ.   

คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆละ 1 มือ้ๆละ 100 บ. 

เปนเงิน 3,000 บ.  

คาวสัดุ 1,300 บ. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 

 

 

 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 518,800.00     

 

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยมูนีเราะฮ  ยีดำ   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเสวนราสาธารณะ ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับ

การทำงานเพือ่สังคม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดการอบรมเสรมิความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพือ่สังคม ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

4. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพือ่

สังคม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดการสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

5. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินในรายวิชาจิต

สาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดการศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ิน ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

6. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดงานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรวิชาการ ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

7. การจัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรวิชาการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ช้ึน 0.00 1.00 0.00 1.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

8. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 80.00 80.00 

9. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรอืวิพากษหลักสูตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดการสัมมนาพฒันาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร ครั้ง 0.00 0.00 3.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรอืวิพากษหลักสูตร หลักสูตร 0.00 0.00 3.00 0.00 

10. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรยีนการ

สอน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรยีนการสอน ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร    รหัสโครงการ 6306000003 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ดาน

สังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัอยูในระดับดี 

(ขอเสนอของกรรมการประเมนิฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลัย 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 ที่ผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเน่ืองมาจาก

ความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมิน และผูจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือ

ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบถ

วน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาจาก

บุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนำมาวางแผนการปรับปรุงทํางานในปตอไป 

ดังน้ัน เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟงและแสดง

ความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และหาแนวทางปรับการดำเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองจากผูที่มี

ความรูในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  และลงมือเขียนรายงานการประเมินตนเองของแตละ

หลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงเห็นความสําคัญ และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  การจัดการความรู เปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา

ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสุด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหบุคลากรในคณะมคีวามรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร 

 2.  เพ่ือรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือนำไปสูแนวปฏิบัติที่ดี 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 อาจารย/เจาหนาที่ 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อมรม/สมัมนา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 125,680.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 85 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมคีวามรูความเขาใจเพิม่ข้ึน รอยละ 80 

   2. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

 

11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201203010121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 

31/12/2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน  7200 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหาร/อาหารวางและเครือ่งด่ืม/คาที่พัก/คา

เดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/น้ำมนั/

บำรุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม เปนเงิน 

94,130 

คาวสัดุ 4,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 105330 บาท 

105,330.00 105,330.00 0.00 0.00 0.00 

201203010221 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 

31/12/2562 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด :  

 คาใชสอย 

คาอาหารวางมือ้ละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ X 25 

คน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201203010321 3. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 

31/03/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1,750 บาท 

คาวสัดุ 10,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,350 บาท 

15,350.00 0.00 15,350.00 0.00 0.00 

รวม 125,680.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปกาศิต  เจิมรอด   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดการอบรมการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เปดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู ครั้ง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ประชาสัมพันธและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    รหัส

โครงการ 6306000004 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63404 โครงการพัฒนาภาพลักษณและสื่อสารองคกร 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 404 จำนวนระบบฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาครู (2 ฐานขอมูล) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธที่  : 0404, 4.4 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย 

 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 งานประชาสัมพันธและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนการ

เผยแพรการดำเนินงานของคณะใหบุคคลหนวยงานองคกรทั้งภายในและภายนอกไดทราบความ

เคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงาน

สำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา จ า ก

เหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการประชาสัมพันธและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจที่ต้ังไว 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเผยแพรผลการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวตางๆ ของคณะทั้งดานการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใหบุคลากร หนวยงาน ทั้งภายใน

และภายนอกไดรับทราบ 

 2. เพ่ือสงเสรมิการบูรณาการงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมของนักศึกษา 

 3. เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหผูบริหาร 

คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร/และบุคคลภายนอก 

 

6. วิธีการดำเนินงาน เผยแพรประชาสัมพันธ/จัดกิจกรรมเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 451,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คน 300 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201220010121 1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสัญจร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 

31/12/2562 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ใชสอย,วสัดุ 

   รายละเอียด : คาใชสอย/คาพาหนะ/คาจาง

เครือ่งเสยีงและเวที/คาอาหารกลางวันและอาหาร

วาง 21000 บาท 

คาวสัดุ 10000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,000  บาท 

31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220010221 2. วัสดุประชาสมัพันธคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 

31/12/2562 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวทิยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวสัดุประชาสัมพันธ 30,000 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

201220010321 3. มหกรรม  ศลิปะ ดนตรี และการแสดง 

ในวาระครบรอบ 44 ป คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 

30/03/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 10,800 บาท 

คาใชสอย/คาที่พัก พาหนะ/คาจางทำเอกสาร/

คาจางเครือ่งเสยีงและอปุกรณประกอบเวที/คาจาง

เหมาตกแตงสถานที่/คาจางทำปายประชาสมัพนัธ

โครงการ/คาจางทำของที่ระลึกผูรวมงานจาก

ภายนอก เปนเงิน 183,200 บาท 

คาวสัดุ 6,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

 

 

 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201220010421 4. ไหวครูและครอบครทูางดนตรีไทย 

ประจำป 2563 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 

31/03/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทน

วิทยากร 9600 บาท 

คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงในพธิี/คาเหมา

จัดเครื่องสังเวย/คาจางทำปายประชาสมัพันธ/คาที่

พักและพาหนะ 40400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

201220010521 5. ไหวครูและครอบครทูางนาฏศิลปไทย 

ประจำป 2563 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 

31/03/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอยีด : คาตอบแทน/คาตอบแทน

วิทยากร 9600 บาท 

คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงประกอบพิธี/คา

เหมาจัดเครือ่งสังเวย/คาจางทำปาย

ประชาสัมพันธ/คาทีพ่ักและพาหนะ 40,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000  บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

201220010621 6. ติดต้ังปายประชาสัมพนัธคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/04/2563 ถึง วันที่ 

30/06/2563 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/คาจางเหมาทำปายติด

หองประชุม หองพักอาจารย และหองสำนักงาน

ตางๆ ของคณะฯ 25,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

201220010721 7. ประเพณีบายศรีสูขวญัรับนักศึกษาใหม 

ประจำป ๒๕๖๓ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/07/2563 ถึง วันที่ 

30/09/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทน

วิทยากร 1,800 บาท 

คาใชสอย/คาจางทำบายศรแีละจัดเครือ่งสังเวย 

7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201220010821 8. ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week 

ประเทศญี่ปุน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย 1 คนๆละ 

14 วันๆละ 1,400 บ. รวม 19,600 บ. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,600  บาท 

19,600.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 

201220010921 9. อาจารยและนักศึกษาไทยเดินทางไป

แลกเปลี่ยน ณ Komazawa Women 

University ประเทศญีปุ่น 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย / คาเดินทางอาจารย เปนเงิน 

25,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,400  บาท 

25,400.00 0.00 0.00 25,400.00 0.00 

201220011021 10. นักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุนระยะสั้น ณ Kyoto University of 

Education และ Osaka Kyoiku 

University ประเทศญีปุ่น 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาเดินทางนักศึกษา 2 คนๆละ 

3,000 บ.  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000  บาท 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

201220011121 11. อาจารยและนักศึกษาญี่ปุนจาก  

Komazawa Women University เดินทาง

มาแลกเปลีย่น ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาพาหนะ  เปนเงิน  5,000 บ. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวม 451,000.00     

 

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ อาจารยวิชชุลดา  ตันประเสรฐิ   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวช้ีวัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสัญจร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสัญจร คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. วัสดุประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. มหกรรม  ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ในวาระครบรอบ 44 ป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

4. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจำป 2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จักกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

5. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ประจำป 2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

6. ติดตั้งปายประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งปายประชาสัมพันธ งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชีวั้ดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

7. ประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจำป ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพงึพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

8. ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมทูตวัฒนธรรม กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

9. อาจารยและนักศึกษาไทยเดินทางไปแลกเปล่ียน ณ Komazawa Women University 

ประเทศญี่ปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมแลกเปล่ียน ณ Komazawa Women University 

ประเทศญี่ปุน 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

10. นักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนระยะส้ัน ณ Kyoto University of 

Education และ Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนระยะส้ัน คน 0.00 0.00 0.00 2.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

11. อาจารยและนักศึกษาญี่ปุนจาก  Komazawa Women University เดินทางมา

แลกเปล่ียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารยและนักศึกษาญีปุ่นเดินทางมาแลกเปล่ียน คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    รหัส

โครงการ 6306000008 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานสังคมศาสตร) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 309 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัอยูในระดับดี 

(ขอเสนอของกรรมการประเมนิฯ) (รอยละ ระดับคะแนน 4.40) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0301, 3.1 สงเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลัย 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนกลยุทธ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564  โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซึ่งเปนแผน

ที่ครอบคลุมตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

การบริหารจัดการ ใหมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน เพ่ือให

การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความ

สอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

ดำเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผูบริหารตลอดจน เปนการ

สรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ.2560-2564 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของมหาวิทยาลัย 

 2. เพ่ือสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และ

ทิศทางการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหนากลุมวิชา ตัวแทนคณาจารย กรรมการ

ประจำคณะ หัวหนาสำนักงานคณะ และเจาหนาที่ดานแผน 

6. วิธีการดำเนินงาน สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/04/2563  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 171,770.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. การจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธคณะฯ ครั้ง 1 

   2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ คน 45 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมการทบทวนแผนกลยุทธคณะมีความรูความเขาใจดานแผนกลยทุธและมสีวนรวมตอการ

ทบทวนแผนกลยุทธ 

รอยละ 80 

   2. ผูเขารวมการทบทวนแผนกลยุทธคณะมีความพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินโครงการเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด โครงการ 1 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201216010121 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน

กลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  เปนงาน 7,200 บาท 

คาใชสอย 

อาหารวาง/อาหารกลางวนั+อาหารเย็น /คาหองประชุม 

คาทีพ่ัก คาเชารถ/คาพาหนะ/คาบำรุงรถ/คา 

เบ้ียเลีย้ง/คาทางดวน/คาน้ำมัน เปนเงิน 160,570บาท 

คาวสัดุ 1 ครั้งๆละ 4,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 171,770 บาท 

171,770.00 0.00 0.00 171,770.00 0.00 

รวม 171,770.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยทุธ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การจัดโครงการทบทวนแผนกล

ยุทธคณะฯ 

ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการทบทวนแผนกลยุทธ

คณะมีความรูความเขาใจดานแผนกลยทุธและมสีวน

รวมตอการทบทวนแผนกลยุทธ 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สงเสริมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    รหัสโครงการ 

6306000009 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63320 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง

พลังทางสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 103 จำนวนชุมชนเปาหมายไดรับการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม (อยางนอย 5 ชุมชน) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 01, ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาทองถิ่น 

กลยุทธที่  : 0102, 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลือ่นการพัฒนาทองถิ่น 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดคำนึงถึงความตองการ

และความเดือดรอนเรงดวนของชุมชนและสังคม เพ่ือเปนการสงเสริมและแกไขปญหาอันเกิดความ

ตองการของชุมชน คณะจึงจัดกิจกรรมน้ีขึ้นเพ่ือดำเนินการสำรวจความตองการและความเดือดรอน

เรงดวนของชุมชนและสังคม เพ่ือเปนการกำหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการของคณะ และกำหนด

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในปตอไปใหตรงกับความตองการไดอยางเหมาะสม 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทราบความตองการหรือปญหาของชุมชน 

 2. เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชน และสังคม 

 

6. วิธีการดำเนินงาน สำรวจความตองการของชุมชน/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 35,550.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนกิจกรรมการสำรวจความตองการของชุมชนในดานการบริการวิชาการ ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม 2 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

203211010121 1. สำรวจความตองการดานการบริการ

วิชาการของชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/04/2563  ถึง วันที่ 

30/06/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด :  คาใชสอย 

คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม 50 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 35 

บาท เปนเงิน 1,750 บาท 

คาอาหารกลางวัน 1 มือ้ๆละ 100 บาท จำนวน 50 

คน เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวสัดุ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท 

7,750.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 

203211010221 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ 

บูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   วันที่ 01/04/2563  ถึง วันที่ 

30/06/2563 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 

ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 10,800 

คาใชสอย  

คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม 50 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 35 

บาท เปนเงิน 3,500 บาท 

คาอาหารกลางวัน 50คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 

เปนเงิน 5,000 บาท 

คาวสัดุ/ใชสอย 1 ครั้งๆละ 8,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,800 บาท 

27,800.00 0.00 0.00 27,800.00 0.00 

รวม 35,550.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. สำรวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 1.00 0.00 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ บูรณาการสห

วิทยาการเพือ่การพัฒนาทองถ่ินคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร    รหัสโครงการ 6306000012 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63310 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ดานสังคมศาสตร) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 202 ม ีPlatform เพ่ือสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขาสูวิชาชีพ (2 ระบบ) 

 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 02, ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธที่  : 0202, 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 

 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
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3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดน้ัน การพัฒนาบุคลากรมีความจำเปนอยางย่ิง 

ดังน้ันเพ่ือเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว จึงจัดการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติ

และมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ  

 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขา

รับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

 2. เพ่ือใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ิมขึ้นจากการ

เขารับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน สงบุคลากรเขาอบรม ประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 252,984.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สมัมนา ศึกษาดูงาน คน 50 

เชิงคุณภาพ    

   1. บุคลากรที่เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 75 

เชิงเวลา   

   1. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201204010121 1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/62 - 30/09/63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

   รายละเอียด : คาเบ้ียเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/ทาง

ดวน/คาลงทะเบียน เปนเงิน 150000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150000 บาท 

150,000.00 10,000.00 20,000.00 90,000.00 30,000.00 

201204010221 2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 31/12/62 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย 

คาอาหาร/คาอาหารวาง/เครือ่งด่ืม/ คาพาหนะ/คา

เชารถ/คาน้ำมัน/คาบำรุงรถ/คาทางดวน/คาเบ้ีย

เลี้ยง/คาทีพ่ัก เปนเงิน 102984 บาท 

วัสดุ 3000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102984 บาท 

102,984.00 102,984.00 0.00 0.00 0.00 

        

รวม 252,984.00     

 

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม สมัมนา ศกึษาดูงาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเขารวมอบรม 

ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

คน 10.00 10.00 20.00 10.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู และ

ประสบการณเพิม่ข้ึน 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บุคคลากรสายสนับสนุนไดรับการ

พัฒนาเพื่อเสรมิสรางสมรรถนะและความเขาใจในการ

ทำงาน 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : บุคคลากรสายสนับสนุนไดรับ

ความรูความเขาใจในการทำงาน 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนและจางอาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร    รหัสโครงการ 6306000015 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : BB 303 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู จำนวน (1,081 คน) 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 03, ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่  : 0305, 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประเภทโครงการ 

[   ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตที่มีคุณภาพหมาย

รวมถึงการที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอมีทักษะที่จำเปนในการประกอบ

อาชีพและทักษะที่จะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมไดดังที่หวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงส่ิงที่ดีที่เปน

ประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลวนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมีศักยภาพ

ดานอื่นๆเพื่อสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความ

พรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากที่สุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเล็งเห็นความสำคัญ

ดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่

พึงประสงค 
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4. วัตถุประสงค 

 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2. เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/เตรียมฝก/ฝกประสบการณวิชาชีพ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 301,622.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนานักศกึษา กิจกรรม 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนาไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. . ดำเนินการโครงการกิจกรรมเพือ่พฒันานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201201030121 1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรศลิปะการแสดง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 14400 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 20000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบ้ียเลีย้ง/พาหนะ/

คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 17416 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51816 บาท 

51,816.00 41,816.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

201201030221 2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรดนตรสีากล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 2000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรงุรถ/เชารถ/เบ้ียเลีย้ง/พาหนะ/

คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 16656 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25856 บาท 

25,856.00 20,256.00 0.00 5,600.00 0.00 

201201030321 3. คาตอบแทนอาจารยพิเศษรายวิชาปฏิบัติ

หลักสูตรดนตรีสากล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน เปนเงิน 84000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท 

84,000.00 21,000.00 42,000.00 21,000.00 0.00 

201201030421 4. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรี

ไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน เปนเงิน 18000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

 

 

 

18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 

201201030521 5. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรการ ตอบแทน 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

ปกครองทองถ่ิน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

   รายละเอียด : คาตอบแทน เปนเงิน 27000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27000 บาท 

201201030621 6. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตร

ภาษาญี่ปุน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

ตอบแทน 

   รายละเอียด :  

คาตอบแทน  เปนเงิน 9000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

201201030721 7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรดนตรีไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

วัสดุ 

   รายละเอียด : วสัดุ 

   รายละเอียด : วสัดุ เปนเงิน 3147 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  3147 บาท 

3,147.00 3,147.00 0.00 0.00 0.00 

201201030821 8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรประยุกตศิลป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วสัดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 5000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบ้ียเลีย้ง/พาหนะ/

คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 46353 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 58553 บาท 

58,553.00 12,000.00 14,603.00 31,950.00 0.00 

201201030921 9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรสหวทิยาการอสิลามเพือ่การพัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 30/09/63 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 12000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 12250 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบ้ียเลีย้ง/พาหนะ/

คาจาง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24250 บาท 

24,250.00 6,400.00 10,950.00 2,500.00 4,400.00 

รวม 301,622.00     
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12. ผูรบัผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสตูร

ศิลปะการแสดง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 3.00 1.00 0.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 80.00 0.00 80.00 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสตูรดนตรีสากล ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 2.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพงึพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมนานักศกึษา 

รอยละ 80.00 0.00 80.00 0.00 

3. คาตอบแทนอาจารยพิเศษรายวิชาปฏิบัติหลักสูตรดนตรีสากล ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

ครั้ง 1.00 2.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

4. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีไทย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. คาตอบแทนอาจารยพเิศษหลักสูตรการปกครองทองถ่ิน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. คาตอบแทนอาจารยพิเศษหลักสูตรภาษาญีปุ่น ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

103



 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสตูรดนตรีไทย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรประยุกตศิลป ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสตูรสหวทิยาการ

อิสลามเพื่อการพฒันา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพือ่พัฒนา

นักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑสำนักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    รหัสโครงการ 

6306000016 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63335 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ (ดานสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 402 จำนวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (2 ฐานขอมูล) 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

3. หลักการและเหตุผล 

 คณ ะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  เป นหน วยงานห น่ึ งในมหาวิทยาลั ยราช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยาที่มีหนาที่ใหบริการและปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ในการปฏิบัติ

หนาที่ของแตละสวนงานจะตองใชครุภัณฑในการดำเนินงาน แตเน่ืองจากในปจจุบันครุภัณฑบางอยาง

เสื่อมประสิทธิภาพและไมเพียงพอตอการดำเนินงานของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรพิจารณาเห็นถึงปญหาและความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดซื้อครุภัณฑเพ่ือใหการ

ดำเนินงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ของคณะและของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 อาจารย/บุคลากร และนักศกึษา คณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ-จดัจาง 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่31/12/2562    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 306,098.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. เครื่องปริ้นเตอร เครื่อง 1 

   2. เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง 3 

   3. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท เครื่อง 2 

   4. เครื่องสำรองไฟ เครื่อง 10 

   5. เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง 1 

   6. เกาอี้ผูบริหาร ตัว 1 

   7. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. ตัว 4 

   8. โตะโลงขนาด 80*60*75 ซม. ตัว 17 

   9. ตูเหล็กบานเลือนกระจก ตู 2 

   10. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร ชุด 2 

   11. เกาอี้สำนักงาน ตัว 20 

   12. โซฟา ตัว 1 

   13. โตะกลาง ตัว 1 

   14. กลองถายภาพ ชุด 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. บุคลากรในคณะมคีวามพึงพอใจในครุภณัฑที่ใชในการปฏิบัติงาน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. บุคลากรในคณะมคีรุภณัฑในการปฏิบัติงาน รายการ 10 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201215020131 1. เครื่องปริ๊นเตอร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562  ถึง วันที่ 30/12/2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : มีระบบพิมพ 2 หนา * ความละเอียดการพิมพ 2400*600 dpi 

พิมพเอกสารดวยความเรว็ขาวดำ 30 แผน/นาที ความเร็วการถายเอกสารขาวดำ 

30 ผา/นาทีความละเอยีดสแกนสูงสุด 19200*19200 dpi ถาดความจุ 35 แผน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4690 บาท 

รายการครภุัณฑ 

1. เครื่องปริ๊นเตอร ราคา 4690 จำนวน 1 เครือ่ง รวมเปนเงิน 4,690.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,690.00 บาท 

4,690.00 4,690.00 0.00 0.00 0.00 

201215020231 2. เครื่องคอมพิวเตอร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562  ถึง วันที่ 30/12/2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 4 แกนหลัก (4Core) Intel Core 

i3-8100 โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐาน 3.6GHz 

มีหนวยควาจำหลักชนิด DDR4 มีขนาด 4GB 

มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA ขนาดบรรจุ 1TB จำนวน 1 หนวย 

มี DVD RW จำนวน 1 หนวย 

มีชองเช่ือมตระบบเครอืขายแบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ชอง 

มีแปนพิมพและเมา 

มีจอภาพ 19.5 น้ิว 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,000.00บาท 

รายการครภุัณฑ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร ราคา 17000 จำนวน 3 เครือ่ง รวมเปนเงิน 51,000.00 

บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 51,000.00 บาท 

 

 

 

 

 

51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201215020331 3. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562  ถึง วันที่ 30/12/2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : : เครือ่งปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 3790 บาท 

ความละเอยีดพิมพสูงสดุ 5,760*1,440 dpi 

พิมพงานดวยความเร็วขาวดำ 33 แผน/นาที สี 15 แผน/นาท ี

รองรับการพิมพไรขอบ 4R 

ถาดปอนกระดาษรองรบั 100 แผน 

รองรับการเช่ือมตอ UAB 2.0 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7580 บาท 

รายการครภุัณฑ 

1. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท ราคา 3790 จำนวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 7,580 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,580.00 บาท 

7,580.00 7,580.00 0.00 0.00 0.00 

201215020431 4. เครื่องสำรองไฟ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562  ถึง วันที่ 30/12/2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ขนาดแบตเตอรรี่ 850 VA 

แรงดันไฟฟา 12V 7ah 

ระยะเวลาสำรองไฟ 15 - 40 นาที 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท 

รายการครภุัณฑ 

เครือ่งสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,500.00 บาท 

รายการครภุัณฑ 

1. เครื่องสำรองไฟ ราคา 1950 จำนวน 10 เครื่อง รวมเปนเงิน 19,500.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 19,500.00 บาท 

19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 

201215020531 5. เครื่องบันทึกเสียง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2562  ถึง วันที่ 30/12/2562 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ความจุ 4GB พรอมชองใส microSD เลนและบันทึกวิทยุ รองรับ

การเลนไฟลเสยีง PCM/Mp3/WMA/AAc ลดเสียงรบกวนขณะฟง ขณะบันทึก 

บันทึกเสียงแบบ Focus-Stereo รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท 

รายการครภุัณฑ 

1. เครื่องบันทึกเสียง ราคา 4500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 4,500.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,500.00 บาท 

4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201215020631 6. เกาอี้ผูบริหาร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2561  ถึง วันที่ 30/09/2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด :  

หุมหนังสังเคราะห 

ขาเหล็กชุมโครเมยีม ลาพลาสติกคู 

รองรับน้ำหนัก 120 กิโลกรัม 

เกาอี้ผูบริหาร จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 5,290.00 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,290.00 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. เกาอี้ผูบริหาร ราคา 5290 จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 5,290.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,290.00 บาท 

5,290.00 5,290.00 0.00 0.00 0.00 

201215020731 7. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 62 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ขนาด 180*60*75 ซม.แผนทอปโตะผลิตจากไม Particle 

Board ความหนา 25 มลิลิเมตรเคลือบผิวดวย MelamineResin Film 

ขาโตะผลิดจากไม Particle Board หนา 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวดวย FOIL  

แผนบังตาผลิตจากไม Particle Board ความหนา 16 มิลลิเมตร 

โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. จำนวน 4 ตัว  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,368 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. ราคา 3842 จำนวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 

15,368.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,368.00 บาท 

15,368.00 15,368.00 0.00 0.00 0.00 

201215020831 8. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

 

 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ขนาด 80*60*75 ซม.แผนทอปโตะผลิตจากไม Particle Board 

ความหนา 25 มิลลิเมตรเคลือบผิวดวย MelamineResin Film 

ขาโตะผลิดจากไม Particle Board หนา 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวดวย FOIL  

แผนบังตาผลิตจากไม Particle Board ความหนา 16 มิลลิเมตร 

โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. จำนวน 17 ตัว  

36,210.00 36,210.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,210 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. ราคา 2130 จำนวน 17 ตัว รวมเปนเงิน 

36,210.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 36,210.00 บาท 

201215020931 9. ตูเหล็กบานเลือนกระจก 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม  - ธันวาคม 2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ตูเหล็กบานเลือนกระจก 

ตูเอกสารบานเลือ่นกระจก จัดเก็บ 3 ช้ัน (ตู 4 ฟุต) 

ผลิตจากเหล็กคณุภาพดี หนา0.6 มม. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติก

แบบฝง พรอมกุญแจลอ็ก 

แผนช้ันวางปรับระดับได 2 แผน 

ขนาด 118.5*40.7*88 ซม. 

จำนวน 2 ตู  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,260.00 บาท 

 

 

รายการครภุัณฑ 

1. ตูเหล็กบานเลอืนกระจก ราคา 4130 จำนวน 2 ตู รวมเปนเงิน 8,260.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 8,260.00 บาท 

8,260.00 8,260.00 0.00 0.00 0.00 

201215021031 10. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 

1.90 เมตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏพระ

นครศารอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร 

รางมาน วัสดุเปนอลูมิเนียม 

ผาวสัดุเปน โพลีเอสเตอร 100% การตัดเย็น ตัดเย็นเปนแบบมานจีบ 3  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท 

รายการครภุัณฑ 

1. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร ราคา 5350 จำนวน 2 ชุด 

รวมเปนเงิน 10,700.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 10,700.00 บาท 

10,700.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201215021131 11. เกาอี้สำนักงาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : เกาอี้สำนักงาน 

โครงสรางไมบุฟองน้ี หุมหนัง PU ที่วางแขนเหล็กชุมโครเมยีม กันสนิม หุมหนัง 

PU 

ขาเหล็ก 5 แฉก ชุมโครเมียมกันสนิม ลา PU กันรอยขีดขวนบนพื้น จำนวน 20 

ตัว 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. เกาอี้สำนักงาน ราคา 3450 จำนวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 69,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 69,000.00 บาท 

69,000.00 69,000.00 0.00 0.00 0.00 

201215021231 12. ชุดโซฟา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด :  

โครงสรางไม หุมหนัง PU Leather โครงขาทอสแตนเลสสติล  ขนาด 190*65*67 

ซฒ. จำนวน 1 ชุด 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 

 

 

รายการครภุัณฑ 

1. ชุดโซฟา ราคา 14000 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 14,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 14,000.00 บาท 

14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 

201215021331 13. โตะกลาง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : ผลิตจากไม Particle Board เกรด A หนา 25 มม. แผงขางและ

แผงหนา หนา 16 มม. ปดขอบ PVC   

ขนาด 120*60*45 ซม. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท 

รายการครภุัณฑ 

1. โตะกลาง ราคา 3300 จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 3,300.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,300.00 บาท 

3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201215021431 14. กลองถายภาพ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/62 - 31/03/63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 

ครุภณัฑ 

   รายละเอียด : 1. กลองถายภาพ พรอมเลนส18-55 mm 

24.2MP APS-C CMOS Sensor 

DIGIC 6 Image Processor 

3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen 

Full HD 1080p Video Recording at 60 fps 

45-Point All Cross-Type AF System 

Dual Pixel CMOS AF 

Expanded ISO 25600, Up to 7 fps Shooting 

Built-In Wi-Fi with NFC 

RGB+IR 7560-Pixel Metering Sensor 

2.แฟลช 

Auto Intelligent Bounce Head 

Compatible with Canon E-TTL / E-TTL II 

Guide Number: 154′ at ISO 100 and 105mm 

Zoom Range: 24-105mm (14mm with Panel) 

Tilts Upward 120°, +/- 180° Rotation 

AI.B Full-Auto and AI.B Semi-Auto Modes 

Optical Receiver Mode 

LCD Panel 

AF Assist Beam 

Runs on 4x AA Batteries 

 รวมเปนเงินทัง้สิ้น 56700 บาท 

 

รายการครภุัณฑ 

1. กลองถายภาพ ราคา 56700 จำนวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 56,700.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 56,700.00 บาท 

56,700.00 56,700.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 306,098.00     
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12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภาณ  รุจิโมระ   

 

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. เครื่องปริ๊นเตอร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการใชเครื่อง

ปริ๊นเตอร 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องคอมพิวเตอร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการ

ใชเครื่องคอมพิวเตอร 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเครื่องปริ๊นเตอรอิงคเจ็ท รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเครื่องปริ๊น

เตอรอิงคเจ็ท 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องสำรองไฟ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟ รายการ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเครื่อง

สำรองไฟ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องบันทึกเสียง ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสยีง รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเครื่อง

บันทึกเสียง 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. เกาอี้ผูบริหาร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเกาอีผู้บริหาร รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เกาอี้ผูบริหารความพึงพอใจของ

บุคลากรในการใช 

 

 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
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7. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือโตะโลงขนาด 180*60*75 

ซม. 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชโตะโลง

ขนาด 180*60*75 ซม. 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. โตะโลงขนาด 180*60*75 ซม. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือโตะโลงขนาด 180*60*75 

ซม. 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชโตะโลง

ขนาด 180*60*75 ซม. 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. ตูเหล็กบานเลือนกระจก ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือตูเหล็กบานเลอืนกระจก รายการ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชตูเหล็ก

บานเลือนกระจก 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. ผามาน ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือผามาน ขนาดกวาง 4.25 

เมตร * สูง 1.90 เมตร 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชผามาน 

ขนาดกวาง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. เกาอี้สำนักงาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือเกาอีส้ำนักงาน รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเกาอี้

สำนักงาน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

12. ชุดโซฟา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือชุดโซฟา รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชโซฟา รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

13. โตะกลาง ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือโตะกลาง รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละโตะกลาง รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. กลองถายภาพ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือกลองถายภาพ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใขของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ปรับปรุงหอง 13007 อาคาร 13    รหัสโครงการ 6306000017 

 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63402 โครงการจัดหาและปรบัปรุงครุภัณฑ (ดานบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ

บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5) 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[   ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

[   ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 

3. หลักการและเหตุผล 

      ดวยหลักสตูรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ

ชุดเครื่องเสียงเพ่ือใชในการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุดเปนเงิน 1,438,508 บาท แตเน่ืองจากหองเรียน

ที่ใชในการติดต้ังครุภัณฑชุดเครื่องเสียง เปนหองเรียนอเนกประสงค อาจทำใหเกิดความไมปลอดภัยตอ

ครุภัณฑดังกลาวได  

 เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและปลอดภัยตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการปรับปรุง

หองเรียน 13007  
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4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเก็บรักษาและปองกันความปลอดภัยในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

 2. เพ่ือใหการเรียนการสอนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดจาง 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่31/12/2562    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 47,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ปรับปรุง หอง 13007 ครั้ง 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการปรับปรุงหองตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201218010132 1. ปรับปรุงหอง 13007 อาคาร 13 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม - ธันวาคม 2562 

สิ่งกอสราง 

   รายละเอียด : คาจางปรับปรุงหอง 13007 

อาคาร 13 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท 

47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 47,000.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. ปรับปรุงหอง 13007 อาคาร 13 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ปรบัปรุงหอง 13007 ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชหอง 

13007 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 

    

 

117



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    รหัสโครงการ 6306000019 

    ความสอดคลองของโครงการ 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ช่ือโครงการ  63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร (ดานสังคมศาสตร) 

ผลผลิต/โครงการ  ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ตัวช้ีวัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดานการ

บริหารจัดการ (ไมนอยกวาระดับ 5) 

              แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตรที : 04, ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณ 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง สะสมองคความรู  

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

3. หลักการและเหตุผล 

 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคาใชสอยตาง ๆ 

เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งดาน

งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีพันธกิจสำคัญคือ การ

ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสำนักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา ดวยเหตุผลดังกลาว คณะจึงจำเปนตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 
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4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน        

 2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุม   จัดซื้อ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที ่30/09/2563    

8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 378,291.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง 6 

   2. จำนวนหนังสือพมิพในการบริการอาจารยและนักศึกษา ครั้ง 12 

   3. จำนวนคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ ครั้ง 12 

   4. จำนวนครั้งที่บุคลากรเดินทางไปราชการ ครั้ง 15 

   5. จำนวนครั้งในการซอมบำรุงครุภณัฑ ครั้ง 6 

เชิงคุณภาพ    

   1. บุคลากรมคีวามพงึพอใจในการใหบริการ รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. คณะมีการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายทุกกิจกรรม รอยละ 90 
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11. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.63-ม.ีค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.63-ม.ิย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.63-ก.ย.63) 

201216020121 1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ตุลาคม 62 - กันยายน 63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน/ใชสอย/วสัดุ 

 คาเบ้ียประชุม/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ คาซอมบำรุง/คาเชารถ/

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/คาอาหาร/คา

หนังสือพมิพ/คาสาธารณูปโภค /คาของที่ระลกึ/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 378,291 บาท 

378,291.00 80,000.00 80,000.00 97,350.00 120,941.00 

รวม 378,291.00     

12. ผูรบัผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ   

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2562 ป 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 

1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานดานการบริารจัดการ งาน 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. สาเหตุหรอืปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
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