
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000004 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 14 ดานศักยภาพการกีฬา 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564  โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ซ่ึง
เปนแผนท่ีครอบคลุมตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ใหมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมขางตน ให
เกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของ
ผูบริหารตลอดจน เปนการสรางบรรยากาศการบริหารองคการแบบมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบตัิราชการ ของมหาวิทยาลัย 

2.  เพ่ือสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และ
ทิศทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. กลุมเปาหมาย คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
6. วิธีการดําเนินงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/04/2564  ถึง วันท่ี 30/06/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U130,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คน 45 
เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรูความเขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมี
สวนรวมตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           แผนปฏิบตัิราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรสามารถปรับแผนการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110060121 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  เปนงาน 7,200 บาท 
คาใชสอย 
อาหารวาง/อาหารกลางวัน+อาหารเย็น /คาหองประชุม คาที่
พัก คาเชารถ/คาพาหนะ/คาบํารุงรถ/คา 
เบี้ยเลี้ยง/คาทางดวน/คาน้ํามัน/คาวัสดุ เปนเงิน 122800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 

รวม 130,000.00     
 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คน 0.00 0.00 45.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมีความรูความ
เขาใจดานแผนปฏิบัติราชการและมีสวนรวมตอการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000005 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ซ่ึงการท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ดังนั้นเพ่ือเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จึงจัดการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติ
และมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขา
รับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

2.  เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจาก
การเขารับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U297,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน คน 50 
เชิงคุณภาพ    

   1. บุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

201101010121 1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
   รายละเอียด : คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/ทางดวน/คาลงทะเบียน เปนเงิน 194000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 194000 บาท 

194,000.00 20,000.00 30,000.00 90,000.00 54,000.00 

201101010221 2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากร คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 เมย - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
คาอาหาร/คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม/ คาพาหนะ/คาเชารถ/คาน้ํามัน/คาบํารุงรถ/คาทางดวน/
คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก เปนเงิน 103000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 103000 บาท 

103,000.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00 

รวม 297,000.00     

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน คน 5.00 5.00 30.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลากร คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจยัความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000006 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.2 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกร

วิชาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 ท่ีผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเนื่องมาจาก
ความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมิน และผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือ
ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบ 
ถวน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาจาก
บุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนํามาวางแผนการปรับปรุงทํางานในปตอไป 
ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และหาแนวทางปรับการดําเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองจากผูท่ีมี
ความรูในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีความรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 

2. เพ่ือรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย/เจาหนาท่ี 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรมใหความรูและเสวนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/06/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U194,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
     ผลกระทบ (Impact)  
           อาจารยสามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปเขียนรายงานการประเมินตนเองไดครบถวน
ถูกตอง 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คะแนนรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 60 
เชิงคุณภาพ    

   1. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

202102010121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  14,400 บาท 
คาใชสอย 
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ํามัน/บํารุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม เปนเงิน 105,400 บาท 
คาวัสดุ 10,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 

202102010221 2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
คาใชสอย 
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ํามัน/บํารุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม /คาวัสดุ 5,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

202102010321 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาใชสอย/วัสดุ 
คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องด่ืม/คาที่พัก/คาเดินทางไปราชการ/คาพาหนะ/เบี้ย
เลี้ยง/น้ํามัน/บํารุงรถ/เชารถ/คาเชาหองประชุม/วัสดุ เปนเงิน 55,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท 
 

55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 

รวม 194,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 35.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมิน หลักสูตร 0.00 0.00 15.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยปกาศิต  เจิมรอด 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000007 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เปาหมายท่ี : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค

ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64301 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 15) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

65



3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
หมายรวมถึงการท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจําเปนใน
การประกอบอาชีพและทักษะท่ีจะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปนสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนา
อาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. เพ่ือสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย  และบุคคลท่ัวไป 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U443,600.00U บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           หลักสูตร/กิจกรรม/ผลงานทางวิชาการ/สัมนาทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           งานดานวิชาการภายในคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
     ผลลัพธ (Outcome) 
           คุณภาพดานวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 

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

เชิงคุณภาพ    
   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

66



12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203106010121 1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 กย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 48 ชม.ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน  28,800  บาท  
คาใชสอย  
คาอาหารวางและ 
เครื่องด่ืม 50 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 35 บ. เปนเงิน 7,000 บาท  
คาวัสดุ 11,400  บ.  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

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

203106010221 2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิต
สาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 3 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 2 ครั้ง  
เปนเงิน  10,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท 

10,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 

203106010321 3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการ
ทํางานเพ่ือสังคม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการนักศึกษา 3 คนๆละ 400 บาท 
2 ครั้ง เปนเงิน 2,400 บาท 
คาใชสอย คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม จํานวน 200 คน ๆละ 1 ม้ือๆละ 6 บ. 2 
ครั้ง เปนเงิน 2,400 บ.  
คาใชสอย/วัสดุ ครั้งละ 10,000 บ.  
2 ครั้ง เปนเงิน 20,000 บ.  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  24,800.00 บาท 

24,800.00 12,400.00 0.00 12,400.00 0.00 

203106010421 4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินใน
รายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือ
สังคม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 มีค 64 
 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 3 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท 
คาใชสอย : คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาเชารถ 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,800 บาท 

11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203106010521 5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน  
36,000  
คาใชสอย/วัสดุ 164,000  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

203106010621 6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย 
คาอาหาร/คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม/ คาพาหนะ/คาเชารถ/คาน้ํามัน/คาบํารุง
รถ/คาทางดวน/คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/ลงทะเบียน เปนเงิน 50000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

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

203106010721 7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ
หลักสูตร 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  
หลักสูตรละ 10,800 บ. 5 หลักสูตร 
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 3 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 5,400 บาท 
2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปน
เงิน 5,400 บาท 
รวม 5 หลักสูตร เปนเงิน 54,000 บ. 
คาวัสดุ หลักสูตรละ 7,000 บ. 5 หลักสูตร  
เปนเงิน 35,000 บ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น   89,000  บาท 

89,000.00 0.00 35,600.00 53,400.00 0.00 

203106010821 8. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
วิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บ. เปนเงิน 3,600  บ. 
คาใชสอย  
คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม จํานวน 30 คน ๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บ. เปนเงิน 2,100 บ.   
คาอาหารกลางวัน 30 คน ๆละ 1 ม้ือๆละ 100 บ. เปนเงิน 3,000 บ.  
คาวัสดุ 1,300 บ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 443,600.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเสวนาสาธารณะ คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางาน
เพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการ
ทํางานเพ่ือสังคม 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมการสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือ

สังคม 
คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินในรายวิชาจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินในรายวิชาจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพ่ือสังคม 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ คร้ัง 0.00 2.00 2.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 
7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร หลักสูตร 0.00 2.00 3.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร หลักสูตร 0.00 2.00 3.00 0.00 

8. การอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยมูนีเราะฮ ยีดํา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000008 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64104 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการดานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม   

[ X ] ดานการจัดการเรียนการสอน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนการดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา จากเหตุผลดังกลาวคณะจึงจัดโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจ
ท่ีตั้งไว 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา 

2. เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย  และบุคคลท่ัวไป 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U256,300.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    

   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

1. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษามีความรูความเขาใจทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนท่ีรูจักและยอมรับจากสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203104010121 1. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจําป 
2564 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 มค 64 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทนวิทยากร 9600 บาท 
คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงในพิธี/คาเหมาจัดเครื่องสังเวย/
คาจางทําปายประชาสัมพันธ/คาที่พักและพาหนะ 40400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

203104010221 2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย 
ประจําป 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 64 - 31 มีค 64 
 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทนวิทยากร 9600 บาท 
คาใชสอย/คาจางวงดนตรีบรรเลงในพิธี/คาเหมาจัดเครื่องสังเวย/
คาจางทําปายประชาสัมพันธ/คาที่พักและพาหนะ 40400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

203104010321 3. ประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม 
ประจําป 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 กค 64 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน/คาตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท 
คาใชสอย/คาจางทําบายศรีและจัดเครื่องสังเวย 8,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,800 บาท 

9,800.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 

203104010421 4. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 

ใชสอย,วัสดุ 
คาใชสอย/คาอาหาร/คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคาเหมาคาจาง
ทําปายประชาสัมพันธ เปนเงิน 3000 บาท 
    วัสดุ 4,500 บาท 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

203104010521 5. แตงกายไหวพระ ตามรอยอารยวัฒนธรรม
อยุธยา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 มค 62 - 30 มีค 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  3,600 บาท 
คาใชสอย  คาอาหาร/อาหารวาง/บํารุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง 
  เปนเงิน 13,500 บาท 
คาวัสดุ  เปนเงิน  1,900 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท 

19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 

203104010621 6. นําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม
ศาสตรระดับชาติ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  14,400 บาท 
คาใชสอย  คาอาหาร/อาหารวาง/บํารุงรถ/เชารถ/เบี้ยเลี้ยง/
พาหนะ/คาจาง/คาที่พัก/คาลงทะเบียน/วัสดุ    105,600 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 256,300.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจําป 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ประจําป 2564 คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ประจําป 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ประจําป 2564 คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. ประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจําป 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมประเพณีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจําป 2564 คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําป 2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2564 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
5. แตงกายไหวพระ ตามรอยอารยวัฒนธรรมอยุธยา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมแตงกายไหวพระ ตามรอยอารยวัฒนธรรมอยุธยา กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. นําเสนอผลงานสรางสรรคดานศิลกรรมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 
3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมนําเสนอผลงานสรางสรรคดานศิลกรรมศาสตร
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยวิชชุลดา  ตันประเสริฐ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000009 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดาน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การ
ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมี 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U771,295.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดียิ่งข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

203110070121 1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรี
สากล 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  เปนงาน 7200 บาท 
อาหารวาง/อาหารกลางวัน+อาหารเย็น /คาหองประชุม คาที่พัก คาเชารถ/
คาพาหนะ/คาบํารุงรถ/คา 
เบี้ยเลี้ยง/คาทางดวน/คาน้ํามัน/คาวัสดุ เปนเงิน 2800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 

10,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

203110070221 2. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 96,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96,000  บาท 

96,000.00 24,000.00 48,000.00 24,000.00 0.00 

203110070321 3. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 กย 64 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 54,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 54000 บาท 

54,000.00 16,200.00 27,000.00 0.00 10,800.00 

203110070421 4. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตค 63 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
เปนเงิน 171790 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 171790 บาท 

171,790.00 93,745.00 34,745.00 43,300.00 0.00 

203110070521 5. สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 เมย 64 - 30 มิย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   รายละเอียด :  คาใชสอย 
คาอาหารวาง/เครื่องด่ืม 50 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 35 บาท เปนเงิน 1,750 บาท 
คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือๆละ 100 บาท จํานวน 50 คน เปนเงิน 5,000 บาท 
คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท 

7,750.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 

203110070621 6. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 กย 64 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาตอบแทน 80000 บาท 
ใชสอย/วัสดุ 
 คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ คาซอมบํารุง/คาเชารถ/คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/คาอาหาร/
คาหนังสือพิมพ/คาสาธารณูปโภค /คาของที่ระลึก/วัสดุ 351,755 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 431,755 บาท 

431,755.00 150,000.00 96,010.00 100,000.00 85,745.00 

รวม 771,295.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรสีากล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
2. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลกัสูตรดนตรีสากล คร้ัง 1.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
3. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร คร้ัง 11.00 4.00 5.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 
5. สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในบริบทของชุมชนมากย่ิงข้ึน รอยละ 0.00 0.00 50.00 0.00 
6. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ ปรับปรุงหองประชุม 43014    

     รหัสโครงการ U6406000017 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณ ะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร  เป นหน วยงานหนึ่ ง ในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีหนาท่ีใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร 
เนื่องดวยสภาพหองประชุม 43014 มีครุภัณฑท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย ไมเหมาะสมในการใชจัดการ
ประชุมและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร  จึงไดจัดใหมีการจัดซ้ือครุภัณฑ
เพ่ือใหการเรียนสอนและการดําเนินงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. ปรับปรุงหองประชุมใหมีความพรอมและเหมาะสมตอการใชงาน 

2. เพ่ือการดําเนินงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารยและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดําเนินงาน เฉพาะเจาะจง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/12/2563    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U499,800.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ปรับปรุงหองประชุม งาน 1 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           หองประชุม 43014 ไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การจัดการประชุมและกิจกรรมของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           กอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแกคณะและมหาวิทยาลัย 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

203110080121 1. จางเหมาปรับปรุงหองประชุม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คาจางเหมาปรับปรุงหองประชุม 1 งาน  เปน
เงิน 82500 บาท 
ผามานพรอมติดต้ัง (9 m * 2.7 m) 12000 บาท 
ผามานพรอมติดต้ัง (5 m * 1.5 m) 5300 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99,800 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ผามานพรอมติดต้ัง (9 m * 2.7 m) ราคา 12000 จํานวน 1 
ชุด รวมเปนเงิน 12,000.00 บาท 
2. ผามานพรอมติดต้ัง (5 m * 1.5 m) ราคา 5300 จํานวน 1 ชุด 
รวมเปนเงิน 5,300.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,300.00 บาท 

99,800.00 99,800.00 0.00 0.00 0.00 

203110080231 2. เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขน
กลอง ที่นั่งพับเก็บได 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขนกลอง 
ที่นั่งพับเก็บได 
แผนเลคเชอรสามารถพับเก็บในชองแขนได 
เบาะที่นั่งสามารถพับเก็บได  
รองรับสรีระของผูนั่งไดเปนอยางดี 
มีที่วางแขนขนาดใหญ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขนกลอง ที่นั่งพับเก็บได 
ราคา 4000 จํานวน 100 ตัว รวมเปนเงิน 400,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 400,000.00 บาท 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 

        

รวม 499,800.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. จางเหมาปรับปรุงหองประชุม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงหองประชุม งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร แบบแขนกลอง ที่นั่งพับเก็บได ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกาอ้ีหอประชุมมีแผนเลคเชอร 

แบบแขนกลอง ที่นั่งพับเก็บได 
ตัว 200.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป 
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