
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชือ่โครงการ โครงการสนบัสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   รหสัโครงการ 6406000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ

เพ่ือการจัดการเรียนรู 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองจาก

ประสบการณตรงผานกิจกรรมการแสดงดนตรีท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู

ระดับอุดมศึกษา (TQF) ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูในหลักของฐานศาสตรทางดนตรี

และศาสตรท่ีเก่ียวของ ท้ังดานทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถสรางสรรคผลงานทางดนตรีเพ่ือเลี้ยงชีพได อีกท้ัง

สาขาวิชาดนตรียังมีบทบาทในการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรมทางดานดนตรีไทยจึงถือเปนการอนุรักษ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน และวัฒนธรรมเปน

เอกลักษณของชาติ  ปจจุบันสังคมได พัฒนาไปในลักษณะกาวกระโดด ซ่ึงอาจเปนผลมาจากความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบไรพรมแดน การเปนประเทศเปด ทำใหเกิดการหลั่งไหลของ

วัฒนธรรมนานาชาติ ท่ีเขามาในสังคมและวัฒนธรรมไทย กอใหเกิดกระแสคลั่งไคลวัฒนธรรมตางชาติ ทำให

เยาวชนและประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมเปนไปตามกระแสเหลานั้น การจัดการศึกษาในศาสตรท่ีเก่ียวของ

กับศิลปวัฒนธรรมของชาติในสถานศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ และรูเทาทันในการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ไปทำงานในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จึงเปนอีกวิถีทางหนึ่งท่ี

จะเปนพลังตานทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมได  นอกจากนี้สังคมในปจจุบันยังมีการแขงขันกันสูง

และตองการสังคมท่ีมีความม่ันคง เปนสังคมแหงสันติสุข จึงจำเปนตองสรางคนบนพ้ืนฐานของความรูกวางและ

ลึกในศาสตร รวมท้ังใหความสำคัญกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาขาวิชาดนตรี

ศึกษาเห็นความสำคัญและความจำเปนดังกลาว จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนดนตรีไทย ในภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดนตรีท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดงาน จึงเห็นสมควรท่ีจะ
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จัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในทองถ่ินและ

ระดับชาติ 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) มีเครื่องดนตรีท่ีไดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรี ครบถวนตามมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

 2)  สามารถนำไปจัดแสดงดนตรีเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับทองถ่ิน 

และระดับชาติได 

 3) เครื่องดนตรีท่ีมี สามารถเปนแหลงเรียนรูทางดานดนตรีใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ีอยู

ในทองถ่ินได 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดจาง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/12/2563    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 499,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ ชุด 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาไดรับการพัฒนา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           มีเครื่องดนตรีท่ีไดมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรี ครบถวนตามมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 
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     ผลกระทบ (Impact)  

           สามารถนำไปจัดแสดงดนตรีเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับทองถ่ิน และ

ระดับชาติได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           เครื่องดนตรีท่ีมี สามารถเปนแหลงเรียนรูทางดานดนตรีใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ีอยูในทองถ่ินได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

02
02

01
31

 

1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวง

มโหรีเครื่องใหญ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ชุดเครื่อง

ดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ

ประกอบไปดวย 

ระนาดเอกมโหรี ๑ ราง 

ระนาดทุมมโหรี ๑ ราง 

ฆองวงใหญมโหรี ๑ วง 

ฆองวงเล็กมโหรี ๑ วง 

ระนาดเอกเหล็กมโหรี ๑ ราง 

ระนาดทุมเหล็กมโหรี ๑ ราง 

ซอสามสายไม ๒ คัน 

ซอดวง ๒ คนั 

ซออู ๒ คัน 

จะเข ๒ ตัว 

ขลุยเพียงออ ๒ เลา 

ขลุยหลิบ ๒ เลา 

โทนมโหรี ๑ ใบ 

รำมะนา ๑ ใบ 

กรับพวง ๒ อัน 

ฉ่ิง ๒ คู 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 499,800 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวงมโหรี

เครื่องใหญ ราคา 499800 

จำนวน 1 ชดุ รวมเปนเงิน 

499,800.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

499,800.00 บาท 

499,800.00 499,800.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 499,800.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ชุดเครื่องดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดเครื่อง

ดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องใหญ 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา

หลักสูตรดนตรีศึกษาไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

     รหัสโครงการ 6406000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การดำเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป

กับการพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 สำหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชาก็มี

ความสำคัญ แตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา 

ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน

แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 

 2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 98,700.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนวนหลักสูตรที่จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักศึกษา หลักสูตร 15 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความรูเพ่ิมข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใช

ในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถการดำเนินชีวิตตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมได 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
01

01
42

 

1. พัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 

(ภาษาอังกฤษ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : - คาวิทยากร 

3 ชม. ชั่วโมงละ 600 บาท 

เปนเงิน     1,800 บาท             

- คาวัสดุ  500 บาท              

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท 

 

2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

02
42

 

2. สัมมนาทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - คาวิทยากร 

4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท 

- คาใชสอย 4,800 บาท 

คาอาหารกลางวัน 80 คน ๆ 

ละ 1 ม้ือๆ ละ 60 บาท เปน

เงิน 4,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000 

บาท 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
01

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมพัฒนา

ทักษะภาษาไทยสำหรับ

สื่อมวลชน (ภาษาไทย) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย 64 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : - คาตอบแทน 

3,600 บาท  

(คาวิทยากร 1 คน คนละ 6ชม. 

ชม.ละ 600 บาท = 3,600  

บาท)  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
21

03
01

04
42

 

4. อบรมสงเสริมทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(ภาษาญ่ีปุน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

3,600 บ. 

- วิทยากร 6 ช.ม.ๆละ 600 บ. 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600  บาท 

3,600.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

05
42

 

5. อบรมการใชเอกสาร

ออนไลน (ปกครองทองถ่ิน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3 ชั่วโมง 1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

06
42

 

6. อบรมภาษาอังกฤษ new 

normal (ปกครองทองถ่ิน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค 64 - 30 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 3 ชั่วโมง 1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

07
42

 

7. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 

21 (นิเทศศาสตร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย 64 - 30 มิย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยาการ 2 ทาน ทานละ 6 

ชม. = 7,200 บาท 

คาใชสอย (คาอาหาร/

คาอาหารวาง/คาเบี้ยเลี้ยง/คา

เชารถ/คาบำรุงรถ 11,,300 

บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 18,500 

บาท 

 

18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00 

10
21

03
01

08
42

 

8. สงเสริมทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที ่21 (นิเทศ

ศาสตร) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กค - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : สงเสริมทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(นิเทศศาสตร) 

คาตอบแทนวิทยาการ 2 ทาน 

ทานละ 3 ชม. = 3,600 บาท 

คาวัสดุ 4,460 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,060 บาท 

8,060.00 0.00 0.00 0.00 8,060.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
01

09
42

 

9. เสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 (สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค 64 - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 2 

คนๆ ละ 3 ช.ม.ๆ ละ 600 

บาท  เปนเงิน 3,600 บาท 

คายานพาหนะ (สึกหรอ+

น้ำมัน+ทางดวน+เบี้ยเลี้ยง) 

4,040 บาท 

คาวัสดุ 1,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,140 บาท 

9,140.00 0.00 9,140.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

10
42

 

10. กิจกรรมโครงการ

ตะวันออกกลางศึกษา 

ประวัติศาสตรสมัยใหมใน

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

คาตอบแทนวิทยากร 1 คน คน

ละ 6 ช.มๆละ 600 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

11
42

 

11. การศึกษาเรียนรูการ

พัฒนาในศตวรรษที่ 21 

(พัฒนาชุมชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย 64 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

2,400 บาท 

    (คาวิทยากร 2 คน คนละ 2 

ช.ม.= 2,400 บาท) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท 

 

2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 

10
21

03
01

12
42

 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพเชิง

พาณิชย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 

คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ

ละ 600 บาท= 3,600 

คาวัสดุ  5,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท 

 

8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

13
42

 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการใช

ภาษาอาหรับใน MS-Office 

(อิสลาม) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : -คาตอบแทน 

คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชมๆ

ละ 600 บาทเปนเงิน 1,800 

บาท 

-คาใชสอยและคาวัสดุ 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20 

คนๆละ 1 ม้ือๆละ 35 บาท

เปนเงิน 700 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
01

14
42

 

14. โปรแกรมผลิตสื่อเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน

ดนตรีในศตวรรษที่ 21 

(ดนตรีศกึษา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค 64 - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 

 จำนวน6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 

600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

15
42

 

15. กิจกรรมสงเสริมทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(การสอนภาษาจีน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 

 จำนวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ 

600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

16
42

 

16. พัฒนาทักษะการเรียนรู

ดานดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑ 

(ดนตรีสากล) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 

จำนวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ 

600 บาท เปนเงิน 3,600 

คาวัสดุ 1,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

17
42

 

17. อบรบเชิงปฏิบัติการทาง

ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑  

(ดนตรีสากล) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค 64 - 30 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาวิทยากร 

จำนวน 2 คนๆละ 3 ชมๆละ 

600 บาท เปนเงิน 3,600  

คาวัสดุ 1,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

10
21

03
01

18
42

 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการงาน

ประชาสัมพันธเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

คาตอบแทนวิทยากร 2 คน (2  

ครั้ง ครั้งละ 3 ชมๆละ 600 

บาท ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

3,600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 

รวม 98,700.00     

 

 

 

 

119



13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศกึษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทย

สำหรับสื่อมวลชน (ภาษาไทย) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

4. อบรมสงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 (ภาษาญ่ีปุน) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศกึษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

5. อบรมการใชเอกสารออนไลน 

(ปกครองทองถ่ิน) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. อบรมภาษาอังกฤษ new normal 

(ปกครองทองถ่ิน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (นิเทศ

ศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

8. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 (นิเทศศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

9. เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 (สถาบันนิติวิทยาศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมโครงการตะวันออกกลาง

ศึกษา ประวัติศาสตรสมัยใหมในศตวรรษ

ที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. การศึกษาเรียนรูการพัฒนาใน

ศตวรรษที่ 21 (พัฒนาชุมชน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

120



กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อ

สิ่งพิมพเชิงพาณิชย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการใชภาษาอาหรับ

ใน MS-Office (อิสลาม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. โปรแกรมผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21 

(ดนตรศีึกษา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

15. กิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 (การสอนภาษาจีน) 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

16. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานดนตรีใน

ศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีสากล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

17. อบรบเชิงปฏิบัติการทางดนตรีใน

ศตวรรษที่ ๒๑  (ดนตรีสากล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการงาน

ประชาสัมพันธเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยมูนีเราะฮ ยีดำ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

     รหัสโครงการ 6406000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหมาย

รวมถึงการท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจำเปนในการประกอบ

อาชีพและทักษะท่ีจะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ี

เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมี

ศักยภาพดานอ่ืนๆเพ่ือสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควร

ตองมีความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากท่ีสุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเล็งเห็น

ความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

4. วัตถุประสงค 

 1)   พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2)  เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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6. วิธีการดำเนินงาน อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,017,060.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตร 14 

เชิงคุณภาพ    

   1. นกัศึกษาทีเ่ขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
02

01
42

 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 74400 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 42800 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 117200 บาท 

117,200.00 56,300.00 18,000.00 31,700.00 11,200.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
02

02
42

 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 25200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 160520 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 185720 บาท 

185,720.00 55,560.00 40,660.00 74,400.00 15,100.00 

10
21

03
02

03
42

 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตรภาษาไทย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 50400 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 38200 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88600 บาท 

88,600.00 39,400.00 14,400.00 26,200.00 8,600.00 

10
21

03
02

04
42

 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตรภาษาญ่ีปุน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 100800 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 52100  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 152,900 บาท 

152,900.00 36,500.00 30,100.00 61,700.00 24,600.00 

10
21

03
02

05
42

 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตรการปกครอง

ทองถ่ิน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 39600 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 47000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86600 บาท 

86,600.00 31,600.00 13,600.00 33,800.00 7,600.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
02

06
42

 

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตรนิเทศศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 36000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 41720  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 77720 บาท 

77,720.00 45,120.00 15,400.00 17,200.00 0.00 

10
21

03
02

07
42

 

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตรนิติศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 25200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 45020  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70220 บาท 

70,220.00 44,320.00 7,100.00 4,600.00 14,200.00 

10
21

03
02

08
42

 

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตรประวัติศาสตร 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 45000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 24500  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 69500 บาท 

69,500.00 24,950.00 15,050.00 29,500.00 0.00 

10
21

03
02

09
42

 

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียน

การสอน หลักสูตร

ศิลปะการแสดง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 13200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 15300  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28500 บาท 

28,500.00 10,600.00 9,300.00 8,600.00 0.00 

10
21

03
02

10
42

 

10. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลกัสูตรการ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 61800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 61800 บาท 

61,800.00 10,800.00 37,800.00 13,200.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

03
02

11
42

 

11. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรประยุกต

ศิลป 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5400 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 12000  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17400 บาท 

17,400.00 10,600.00 5,000.00 1,800.00 0.00 

10
21

03
02

12
42

 

12. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรสห

วิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 10200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 8600  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18800 บาท 

18,800.00 5,000.00 8,800.00 2,500.00 2,500.00 

10
21

03
02

13
42

 

13. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรดนตรี

ศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย เปน

เงิน 7500  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7500 บาท 

7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

03
02

14
42

 

14. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 30600 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 4000  บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/

คาจาง/วัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34600 บาท 

34,600.00 14,400.00 11,200.00 3,600.00 5,400.00 

รวม 1,017,060     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาษาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาษาญ่ีปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรการปกครองทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรนิเทศศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรนิติศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรประวัติศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรศิลปะการแสดง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ

สอน หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและ

สังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

11. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ

สอน หลักสูตรประยุกตศิลป 

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

12. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : ดำเนิน กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

สอน หลักสูตรสหวิทยาการอิสลามเพ่ือ

การพัฒนา 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

13. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ

สอน หลักสูตรดนตรีศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการ

สอน หลักสูตรภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยมูนีเราะฮ ยีดำ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ สงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือการดำเนิน 

    ชีวิตท่ีเปนสุข   รหัสโครงการ 6406000011 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริม พัฒนาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการสืบสานโครงการพระราชดำริ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 104 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมคิดรวมทำระหวางภาคีเครือขาย ผูนำ

ชุมชน และประชาชน อยางนอย (20 โครงการ/กิจกรรม) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันประเทศไทยกำลังเขาสูภาวะท่ีเรียกวา  สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายถึง สังคม ท่ีมีจำนวน

ผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ  ซ่ึงผูสูงอายุเปนวัยท่ีพรอมไปดวยความรู 

ประสบการณชีวิตมาก เปนผูสืบทอดภูมิปญญามิใหสูญหาย มีพลังในการสรางสรรคสิ่งตางๆ ไดดี  เปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา ลูกหลานและคนรุนหลังควรคำนึงถึงคุณคาและประโยชนของผูสูงอายุ ดังนั้น 

หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะไดตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ

ท่ีจะทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมีความสำคัญตอครอบครัวเพ่ือใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตและการ

ดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเปนประชากรท่ีลวนกำลังเติบโตเจริญวัยข้ึนมาทดแทน

ผูใหญและจะเปนกำลังสำคัญของชาติตอไปในอนาคตจึงถือวาเปนทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็กและ

เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกายแข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรม

ประจำใจแลว ก็จะเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองเปนผูท่ีมีขีดความสามารถและมีคุณคาสงผลให

ประเทศชาติเจริญสืบไป            

 จากขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวท่ีดีแกประชาชน จึงเสนอ

โครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีเปน
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สุข  เพ่ือจะทำใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว 

และสังคมไดอยางมีความสุข 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือการดำเนิน

ชีวิตท่ีเปนสุข   

 2) เพ่ือเสริมสรางพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 ตำบล/โรงเรียนในตำบล ประชาชนจังหวัดอางทอง 40 

ตำบล/โรงเรียนในตำบล 

6. วิธีการดำเนินงาน อบเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 2,100,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนพ้ืนที่เปาหมายในการดำนเนินกิจกรรม ตำบล 80 

   2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม คน 2,000 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนมีความรูความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากย่ิงข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ประชาชนมีความรูความเขาใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคม

ไดอยางมีความสุข 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนดำเนินชีวติไดอยางเปนสุข 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

02
02

01
31

 

1. สงเสริมประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข

เพ่ือการดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรจำนวน 1700 ชัวโมง 

เปนเงิน 1,020,000 บาท 

คาใชสอย เปนเงอน 700,000 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

คาวัสดุ 380,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 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     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. สงเสริมประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุขเพ่ือการดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตำบล

เปาหมายในการดำเนินกิจกรรม 

ตำบล 10.00 20.00 35.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสงูอายุ เด็ก

และเยาวชนมีความเชื่อม่ันใน

ตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสราง 

    ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ     รหัสโครงการ 6406000012 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เม่ือง และพ้ืนเศรษฐกิจ 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 102 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

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

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิต

อยางมีคุณคาการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในสวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2 การ

สรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม และยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่งยืนจากความจำเปนเรงดวนตามนโยบายของชาติ และตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ท้ัง 3 ยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน 

สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากตอไป 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสำรวจปญหาความตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

 2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

     2.1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในดานทุนชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและผูสูงอาย ุ

      2.2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในเชิงพ้ืนท่ี  

 3) เพ่ือสรางแรงจูงใจของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

 4) เพ่ือสรางการมีสวนรวมของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครัวเรือนเปาหมายตามพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

6. วิธีการดำเนินงาน เสวนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจน ครัวเรือน 40 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครัวเรือนเปาหมายพนจากระดับความยากจน รอยละ 60 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีรายรับเพ่ิมข้ึนและรายจายลดลง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนพนเกณฑความยากจน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
02

01
42

 

1. สงเสริมศักยภาพชุมชน

ฐานรากมุงสูการสรางงาน 

สรางอาชีพ สรางรายได

เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใช

สอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 500 ชัวโมง เปนเงิน 

400,000 บาท 

คาใชสอย  600,000 บาท 

- คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คา

เชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง

รถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม/คาวัสดุ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 

บาท 

1,000,000.00 150,000.00 450,000.00 350,000.00 50,000.00 

รวม 1,000,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสู

การสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได

เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน

เปาหมายที่มีความยากจน 

ครัวเรือน 10.00 10.00 15.00 5.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน

เปาหมายพนจากระดับความ

ยากจน 

รอยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรยิาภรณ รจุิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

     รหัสโครงการ 6406000013 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู

สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[ X ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญ

ของการใหบริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพท่ีเพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงไดจัด

โครงการการบริการวิชาการใหแกชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับบริบท

ตามความตองการของชุมชนสังคมท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม

และประเทศชาติโดยไดกำหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือใหการดำเนินงาน

บริการวิชาการของหนวยงานตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ

กิจ ยุทธศาสตรของคณะฯรวมท้ังจะทำใหการดำเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดำเนินการอยาง

เปนระบบมากยิ่งข้ึน 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม 

 2) เพ่ือเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมใน

การบริการวิชาการ 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนและสังคม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติงาน/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/06/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  
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9. งบประมาณโครงการ 502,300.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคม กิจกรรม 18 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไดรับการพัฒนา 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
02

01
42

 

1. English Edutainment 

Day Camp 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย 64 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

21600 บาท 

คาใชสอย 8400 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

07
02

02
42

 

2. บริการวิชาการใหความรู

ภาษาจีน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 18000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 10000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 2000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
02

03
42

 

3. การใชนวัตกรรมสื่อการ

สอนภาษาญ่ีปุนเพ่ือทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค - 30 ธค 63 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 12000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 16,000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,000.บาท 

28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

04
42

 

4. การบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย 64 - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 10150 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 12650 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

07
02

05
42

 

5. เผยแพรความรูกฎหมาย

เบื้องตนสำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค 64 - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14400 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 15600 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา 

: วิธีวิทยาและการบูรณาการ

ความรูเพ่ือการจัดการเรียน

การสอน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 10800 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 19200 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
02

07
42

 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการอาน

และเขียนภาษาไทยเพ่ือ

ชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 21600 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 7200 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 1200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

08
42

 

8. เยาวชนรุนใหมพรอมใจ

ลดใชพลาสติก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 10800 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 5100 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 4100 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

09
42

 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 5600 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง 

วัสดุ เปนเงิน 17200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

10
42

 

10. อบรมเชิงปฎิบัติการ

สรางสรรคผลงานวิชาการ 

“สื่อระบบออนไลน ดนตรี

และนาฏศิลป 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 16800 บาท  

คาใชสอย เปนเงิน 13200 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

11
42

 

11. คุณธรรมจริยธรรมกับคน

รุนใหม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย - 31 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5400 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 8600 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
02

12
42

 

12. การสรางการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 10800 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 19200 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

13
42

 

13. เยาวชนรูเทาทันสื่อ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 21600 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 8400 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิน้ 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

14
42

 

14. ผลิตภัณฑรูปแบบใหม

สรางสรรคไดดวยวัชพืช 

“ผักตบชวา” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย - 31 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7200 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 22800 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

07
02

15
42

 

15. การพัฒนาศักยภาพ

ทางดานศิลปะการแสดงใน

ทองถ่ิน“การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพ่ือสรางความรู

ในการสรางสรรคผลงาน

ทางดานศิลปะการแสดง 

แบบราชสำนักอยุธยา” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 18000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 12000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

143



รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
02

16
42

 

16. การพัฒนาศักยภาพ

ดนตรีไทยในทองถ่ิน “การ

อบรมปฏิบัติการผลงาน

สรางสรรคทางดนตรีไทยใน

รูปแบบอยุธยา” 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค - 31 มีค 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 18000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 12000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

07
02

17
42

 

17. เสริมพลังชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมทำ

แผนที่เดินดินชุมชนกลุมชาติ

พันธุมอญบางปะอิน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 12000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 18000 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

07
02

18
42

 

18. บริการวิชาการ : สห

วิทยาการเพ่ือการพัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 เมย - 30 มิย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย

,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 9000 บาท 

คาใชสอย เปนเงิน 11300 บาท 

คาอาหาร/อาหารวาง/บำรุงรถ/

เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/

วัสดุ  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,300 บาท 

20,300.00 0.00 0.00 20,300.00 0.00 

รวม 502,300     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. English Edutainment Day Camp ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 80.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. บริการวิชาการใหความรูภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. การใชนวัตกรรมสื่อการสอน

ภาษาญ่ีปุนเพ่ือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 60.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

ไทยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการ

ทองเที่ยวในชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. เผยแพรความรูกฎหมายเบื้องตน

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร

ทองถ่ินอยุธยา : วิธีวิทยาและการบูรณา

การความรูเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียน

ภาษาไทยเพ่ือชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 120.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

8. เยาวชนรุนใหมพรอมใจลดใชพลาสติก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

10. อบรมเชิงปฎิบัติการสรางสรรค

ผลงานวิชาการ “สื่อระบบออนไลน 

ดนตรีและนาฏศิลป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

11. คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุนใหม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

12. การสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 45.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

13. เยาวชนรูเทาทันสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 60.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

14. ผลิตภัณฑรูปแบบใหมสรางสรรคได

ดวยวัชพืช “ผักตบชวา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

15. การพัฒนาศักยภาพทางดาน

ศิลปะการแสดงในทองถ่ิน“การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เพ่ือสรางความรูในการ

สรางสรรคผลงานทางดาน

ศิลปะการแสดง แบบราชสำนักอยุธยา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

16. การพัฒนาศักยภาพดนตรีไทยใน

ทองถ่ิน “การอบรมปฏิบัติการผลงาน

สรางสรรคทางดนตรีไทยในรูปแบบ

อยุธยา” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 50.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

17. เสริมพลังชุมชนดวยกระบวนการมี

สวนรวมทำแผนที่เดินดินชุมชนกลุมชาติ

พันธุมอญบางปะอิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

18. บริการวิชาการ : สหวิทยาการเพ่ือ

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 0.00 40.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการรักษน้ำ รักษสิ่งแวดลอม : พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินจากวัสดุเหลือใช    

     รหัสโครงการ 6406000014 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน จากการดำเนินงานโครงการรักษน้ำ รักษสิ่งแวดลอม รักษชุมชนโดยการ

พัฒนาและจัดการผักตบชวาท่ีเปนวัชพืชนำมาเพ่ิมมูลคาเปนดินและปุย ในปงบประมาณ 2563 ซ่ึงผักตบชวามี

สารอาหารท่ีอุดมสมบูรณสามารถเพาะปลูกไดเหมาะกับการทำเกษตรกรรม เชน เปนดินและปุยในการปลูก

พืชผักสวนครัว เกษตรกรรมดานอ่ืนๆ ตามบริบทและความเหมาะสม ทำใหชุมชนลดคาใชจายและเพ่ิมรายได 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลวนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวคิดนำผักตบชวามาพัฒนาเปน

หัตถกรรมในรูปแบบใหม รวมกับใบไผท่ีลวงหลนพบเห็นไดท่ัวไปในชุมชน ซ่ึงอาจจะมีประโยชนบางเม่ือยอย

สลายไปตามกาลเวลา นำมาแปลงสภาพจากเศษวัสดุในทองถ่ินเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณภาพดีกวาเดิม และมี

คุณคาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงประโยชนและ

ขอดีท่ีเกิดจากผักตบชวาและใบไผดังกลาวขางตน จึงเสนอโครงการเพ่ือตอยอดผลิตภัณฑชุมชนและยังเปนการ

บำรุงรักษน้ำ รักษสิ่งแวดลอม และเปนมิตรตอสังคม จึงเปนท่ีมาของการจัดทำดำเนินโครงการรักษน้ำ รักษ

สิ่งแวดลอม : พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินจากวัสดุเหลือใช ภายใตแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2564 

“โครงการผลิตภัณฑจากผักตบชวาและใบไผวัสดุเหลือใชท่ีสรางมูลคา” กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม 
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4. วัตถุประสงค 

 1)  เพ่ือสรางมูลคาผลิตภัณฑจากใบไผและผักตบชวา “ผลิตกระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา” 

 2)  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม  

 3)  เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ    

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ตำบลบานแปง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

 1) สำรวจและรวบรวมวัสดุธรรมชาติ      

 2) ศึกษาขอมูลจากวัสดุธรรมชาติจากเอกสาร งานวิจัย และเชิงพ้ืนท่ี 

 3) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบไผและผักตบชวา  

 4) อบรมเชงิปฏิบตัิการผลิตกระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา 

 5) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม  

 6) ออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ 

 7) จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 200,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. กระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา ชิ้น 200 

   2. ผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม ชิ้น 3 

   3. บรรจุภัณฑ ชิ้น 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนเครือขายที่ไดรับการถายทอดองคความรูการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลง

เรียนรู ชุมชนที่มีศักยภาพ หนวยงานในพ้ืนที่ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพ่ือแพรขยายองคความรูไดในวง

กวาง เครือขายที่มีความรวมมือดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

เครือขาย 5 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           กระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหมบรรจุภัณฑจากกระดาษทำมือจากใบไผและผักตบชวา 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ชุมชนมีสวนรวมเห็นคุณคาจากวัสดุทองถ่ินและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
03

01
42

 

1. การผลิตกระดาษทำมือ

จากใบไผและผักตบชวา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

21,000 บาท 

คาใชสอย  คาอาหาร/อาหารวาง/

บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/

พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

เปนเงิน 30,000 บาท 

คาวัสดุ  24,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

75,000 บาท  

75,000.00 10,000.00 50,000.00 15,000.00 0.00 

10
31

01
03

02
42

 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ

หัตถกรรมรูปแบบใหม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน   

24,000 บาท 

คาใชสอย   คาอาหาร/อาหาร

วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/

พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

เปนเงิน   30,000 บาท 

คาวัสดุ    16,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  70,000 บาท  

70,000.00 5,000.00 45,000.00 10,000.00 10,000.00 

10
31

01
03

03
42

 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ

จากวัสดุธรรมชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน     

18,000 บาท 

คาใชสอย คาอาหาร/อาหารวาง/

บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/

พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

เปนเงิน   30,000 บาท 

คาวัสดุ    7,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  55,000 บาท  

55,000.00 5,000.00 35,000.00 10,000.00 5,000.00 

รวม 200,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การผลิตกระดาษทำมือจากใบไผและ

ผักตบชวา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระดาษทำมือ

จากใบไผและผักตบชวา 

ชึ้น 0.00 100.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมสามารถนำความรูไปใช

ประโยช 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม

รูปแบบใหม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลติภัณฑ

หัตถกรรมรูปแบบใหม 

ชึ้น 0.00 1.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

กิจกรรมนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุ

ธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บรรจุภัณฑ

จากวัสดุธรรมชาติ 

ชึ้น 0.00 1.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิน

กรรมนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ โครงการตอยอดเศรษฐกิจสรางสรรคผลิตภัณฑจากตนกลวยอยางยั่งยืน    

     รหัสโครงการ 6406000015 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชือ่โครงการหลกั :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[ X ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 

จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีการดำเนินการผลักดันเรื่องการเพ่ิมคุณคา (Value creation) ของสินคาและ

บริการบนฐานความรูและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาการผลิตสินคาและบริการใหเพ่ิมสูงข้ึนมาอยางตอเนื่อง 

และจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สูการปฏิบัติมีหลักการและแนวทางดำเนินงานดังนี้  “การ

กระจายการพัฒนาลงสูพ้ืนท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวมใหจังหวัดเปนพ้ืนท่ี

ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูประเทศ และประเทศสูชุมชน” 

และ “เพ่ิมการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนในระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน” จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากตนกลวย ชุมชนบานลาว และการออกแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษและเชือกกลวย ชุมชนบาน

ลาว ในปงบประมาณ 2563 นั้น ทำใหชุมชนสามารถพัฒนาการทำกระดาษจากตนกลวยซ่ึงเปนวัสดุทองถ่ินท่ีมี

อยูเปนจำนวนมาก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการ

ใชองคความรู (Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสิน

ทางปญญา (Intellectual property) ท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูทางสังคม และ

เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม  ไดรับการเติมแตงแนวคิดเชิงสรางสรรคบนบริบทของสังคมและวัฒนธรรม จึง

จัดทำโครงการตอยอดเศรษฐกิจสรางสรรคผลิตภัณฑจากตนกลวยอยางยั่งยืน ภายใตแผนปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ 2564 “โครงการพัฒนาเชือกกลวยสูงานผลิตภัณฑหัตถกรรมอยางสรางสรรค” เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนตอชุมชนและสังคม 
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4. วัตถุประสงค 

    1) เพ่ือพัฒนาเชือกกลวยสูงานผลิตภัณฑหัตถกรรมอยางสรางสรรค 1) การผลิตเสื่อจากเชือกกลวย 2) การ

ยอมเชือกกลวยดวยสีธรรมชาติ 3) การพัฒนาลวดลายเสื่อจากเชือกกลวย  

    2) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสื่อเชือกกลวย 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชนบานลาว  ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน  

   1) รวบรวมวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ  

   2) ศึกษาขอมูลการพัฒนาวัสดุธรรมชาติจากภูมิปญญาทองถ่ิน เอกสาร งานวิจัย และเชิงพ้ืนท่ี   

   3) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกลวยและเชือกกลวย     

   4) อบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกลวยและเชือกกลวย     

   5) วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสื่อเชือกกลวย  

   6) จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ 

   7) คืนองคความรูใหชุมชน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 170,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. เสื่อจากเชือกกลวย ผืน 10 

   2. การยอมเชือกกลวยดวยสีธรรมชาติ สี 3 

   3. การพัฒนาลวดลายเสื่อจากเชือกกลวย ลาย 3 

เชิงคุณภาพ    

   1. จำนวนเครือขายที่ไดรับการถายทอดองคความรูการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลง

เรียนรู ชุมชนที่มีศักยภาพ หนวยงานในพ้ืนที่ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพ่ือแพรขยายองคความรูไดในวง

กวาง เครือขายที่มีความรวมมือดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

เครือขาย 5 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           เสื่อจากเชือกกลวย  

     ผลกระทบ (Impact)  

           หัตถกรรมจากเชือกกลวย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ชุมชนมีสวนรวมเห็นคุณคาจากวัสดุทองถ่ินและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
04

01
42

 

1. การผลิตเสื่อจากเชือก

กลวย 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

18,000 บาท 

คาใชสอย  คาอาหาร/อาหาร

วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย

เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

 เปนเงิน 27,000 บาท 

คาวัสด  5,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 

บาท  

50,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 0.00 

10
31

01
04

02
42

 

2. การยอมเชือกกลวย

ดวยสีธรรมชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 มิย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน   

10800 บาท 

คาใชสอย   คาอาหาร/อาหาร

วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย

เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

เปนเงิน   17200 บาท 

คาวัสดุ   7000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 

บาท  

35,000.00 5,000.00 25,000.00 5,000.00 0.00 

10
31

01
04

03
42

 

3. การพัฒนาลวดลายเสื่อ

จากเชือกกลวย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 มค 64 - 30 กย 64 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน     

18,000 บาท 

คาใชสอย    คาอาหาร/อาหาร

วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย

เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

เปนเงิน   22,000 บาท 

คาวัสดุ           5,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  45,000 

บาท  

45,000.00 0.00 25,000.00 15,000.00 5,000.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
04

04
42

 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ

หัตถกรรมจากเสื่อเชือก

กลวย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

18,000 บาท 

คาใชสอย คาอาหาร/อาหาร

วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ย

เลี้ยง/พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

เปนเงิน 14,000 บาท 

คาวัสด  8,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

40,000 บาท  

40,000.00 5,000.00 25,000.00 5,000.00 5,000.00 

รวม 170,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การผลิตเสื่อจากเชือกกลวย ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : เสื่อจากเชือกกลวย ผืน 0.00 5.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

2. การยอมเชือกกลวยดวยสี

ธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชือกกลวยดวยสี

ธรรมชาติ 

สี 0.00 1.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

3. การพัฒนาลวดลายเสื่อจาก

เชอืกกลวย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลวดลายเสื่อจาก

เชือกกลวย 

ลาย 0.00 1.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ

หัตถกรรมจากเสื่อเชือกกลวย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑหัตถกรรม

จากเสื่อเชือกกลวย 

ชึ้น 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ นวัตกรรมทองถ่ินจากผลิตภัณฑไมยราบยักษและกลวย        รหสัโครงการ 6406000016 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรู

สูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

 ประเภทโครงการ 
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[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกลวย ชุมชนบานลาว และการออกแบบ

บรรจุภัณฑจากกระดาษและเชือกกลวย ชุมชนบานลาว ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมีแนวคิดในการตอยอดบูรณาการงานกลวยรวมกับไมยราบยักษ  ซ่ึงตนไมยราบยักษเจริญเติบโตดี

ตามบริเวณชายฝงลำธาร พ้ืนท่ีชื้นแฉะ เปนพืชท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของภาคเหนือและ

ภาคกลางไดดีเพราะเปนพืชลมลุกคาบป ออกดอกติดเมล็ดจำนวนมาก เม่ือฝกแกแตกออกดีดตัวได เปนการ

กระจายพันธุอยางมีประสิทธิภาพสูงมาก  เมล็ดพันธุเปลือกแข็งทนทาน แข็งแรง สามารถพักตัว (seed 

dormancy) ไดเปนระยะเวลาหลายปเพ่ือรอโอกาสท่ีปจจัยแวดลอมเหมาะสมตอการงอกของเมล็ด โดยเฉพาะ

ความชื้นท่ีเหมาะสมตอการงอก จึงทำใหพืชชนิดนี้แพรกระจายไปไดในหลาย ๆ พ้ืนท่ี และเม่ือเขายึดครอง

พ้ืนท่ีแลว ยากท่ีพรรณไมอ่ืนจะข้ึนผสมผสานได เนื่องจากไมยราบยักษข้ึนปกคลุมอยูอยางแนนทึบ ทำใหพรรณ

พืชดั้งเดิม เชน กกและหญาหลายชนิด รวมท้ังไมพุมท่ีข้ึนตามริมน้ำหรือท่ีชื้นแฉะขาดแสงตายลงและคอย ๆ 

สูญหายไปจากพ้ืนท่ี สวนประโยชนของไมยราบยักษชวยในการปรับปรุงดิน นำมาใชเปนพืชคลุมดินได เปน

แหลงพืชอาหารสำคัญท่ีใหเกสรในการผลิตรอลยัลเยลลีทางภาคเหนือของไทย เม่ือถึงฤดูแลงสามารถนำก่ิงท่ี

แหงมาทำเปนฟนได  นอกเหนือจากนั้น ไมยราบยักษถูกใชเปนยาสำหรับรักษาโรค จากขอมูลจะเห็นไดวา

ไมยราบยักษมีท้ังคุณอนันตและโทษมหันต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงประโยชนและขอดี

ท่ีเกิดจากไมยราบยักษและกลวยจึงนำมาบูรณาการเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณภาพและคุณคาดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน จึงเสนอโครงการนวัตกรรมทองถ่ินจากวัสดุธรรมชาติ ภายใตแผนปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ 2564 “โครงการนวัตกรรมทองถ่ินจากผลิตภัณฑไมยราบยักษและกลวย เพ่ือเพ่ิมมูลคาและ

กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางมูลคาผลิตภัณฑจากไมยราบยักษและกลวย  

 2) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากไมยราบยักษและกลวย  

 

5. กลุมเปาหมาย 

 อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 1) สำรวจและรวบรวมวัสดุธรรมชาติ        

 2) ศึกษาขอมูลจากวัสดุธรรมชาติจากเอกสาร งานวิจัย และเชิงพ้ืนท่ี    

 3) วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถ่ินจากไมยราบยักษและกลวย    

 4) ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถ่ินจากไมยราบยักษและกลวย     

 5) อบรมเชงิปฏิบัติการผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถ่ินจากไมยราบยักษและกลวย   

 6) วางแผนและออกแบบหตัถกรรมรูปแบบใหมจากไมยราบยักษและกลวย  

 7) จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติไมยราบยักษและกลวย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ๑. ผลติภัณฑนวัตกรรมทองถ่ินจากไมยราบยักษและกลวย ชิ้น 10 

   2. พัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหม ชิ้น 3 

   3. คูมือผลิตภัณฑจากไมยราบยักษและกลวย เลม 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละการนำความรูไปใชไมนอยกวา รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 
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11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถ่ินจากไมยราบยักษและกลวย 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผลิตภัณฑหัตถกรรมรูปแบบใหมจากไมยราบยักษและกลวย 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ชุมชนมีสวนรวมเห็นคุณคาจากวัสดุทองถ่ินและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

07
03

01
42

 

1. การสรางมูลคา

ผลิตภัณฑนวัตกรรม

ทองถ่ินจากไมยราบยักษ

และกลวย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน   

24,000 บาท 

คาใชสอย   คาอาหาร/อาหาร

วาง/บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/

พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  

   30,000 บาท 

คาวัสดุ         16,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท  

70,000.00 5,000.00 45,000.00 15,000.00 5,000.00 

10
31

07
03

02
42

 

2. ออกแบบหัตถกรรม

รูปแบบใหมจากไมยราบ

ยักษและกลวย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 ตค 63 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน 

18,000 บาท 

คาใชสอย คาอาหาร/อาหารวาง/

บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/

พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  14,000 

บาท 

คาวัสด  8,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท  

40,000.00 5,000.00 25,000.00 5,000.00 5,000.00 

10
31

07
03

03
42

 

3. จัดทำคูมือผลิตภัณฑ

จากวัสดุธรรมชาติไมยราบ

ยักษและกลวย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1 กค 64 - 30 กย 64 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน   

1800  บาท 

คาใชสอย  คาอาหาร/อาหารวาง/

บำรุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/

พาหนะ/คาจาง/วัสดุ  6700 บาท 

คาวัสดุ    1500 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท  

10,000.00 0.00 0.00 6,500.00 3,500.00 

รวม 120,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. การสรางมูลคาผลิตภัณฑนวัตกรรม

ทองถ่ินจากไมยราบยักษและกลวย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระดาษทำมือจาก

ใบไผและผักตบชวา 

แผน 0.00 5.00 5.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ออกแบบหัตถกรรมรูปแบบใหมจาก

ไมยราบยักษและกลวย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑหัตถกรรม

รูปแบบใหม 

ชึ้น 0.00 0.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปใช 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. จัดทำคูมือผลิตภัณฑจากวัสดุ

ธรรมชาติไมยราบยักษและกลวย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คูมือผลิตภัณฑ

นวัตกรรมทองถ่ินจากไมยราบยักษและ

กลวย 

เลม 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนำความรูไปใชประโยชน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 85.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ 
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