
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000007 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
หมายรวมถึงการท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจําเปนใน
การประกอบอาชีพและทักษะท่ีจะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนานักศึกษา
และปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจาก
จบการศึกษาไปแลวนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาท่ีตน
ศึกษาอยูแลวจําเปนตองมีศักยภาพดานอ่ืนๆเพ่ือสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบ
การศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากท่ีสุ 
4. วัตถุประสงค 
 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
          2. เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,100,200.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตร 10 
เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถการดําเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103010121 1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 46,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 39,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 86,600 บาท 

86,600.00 25,600.00 26,200.00 26,200.00 8,600.00 

202103010221 2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการปกครองทองถ่ิน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 64,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 54,300 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 119,100 บาท 

119,100.00 23,100.00 46,100.00 39,200.00 10,700.00 

202103010321 3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย  (ถัวจายทุกรายการ) 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 50,400 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 90,450 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 140,850 บาท 

140,850.00 30,600.00 69,600.00 21,700.00 18,950.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103010421 4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการสอนภาษาจีน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ) 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 63,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 3,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66,800 บาท 

66,800.00 42,400.00 10,000.00 3,600.00 10,800.00 

202103010521 5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรดิจิทัล 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย  (ถัวจายทุกรายการ) 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 48,600 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 63,200 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 111,800 บาท 

111,800.00 58,720.00 11,800.00 41,280.00 0.00 

202103010621 6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรประวัติศาสตร 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 41,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,400 บาท 

41,400.00 25,200.00 5,400.00 10,800.00 0.00 

202103010721 7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปะการแสดง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ) 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 39,600 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,600 บาท 
 

49,600.00 10,800.00 33,800.00 5,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103010821 8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 79,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 79,200 บาท 

79,200.00 26,400.00 52,800.00 0.00 0.00 

202103010921 9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรประยุกตศิลป 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/03/61 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ) 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 20,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ //รวมเปนเงินทั้งสิน้ 22,200 บาท 

22,200.00 0.00 3,000.00 19,200.00 0.00 

202103011021 10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรดนตรีศึกษา 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 18,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

202103011121 11. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล 
 

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

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

202103011221 12. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร 
 

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

54,000.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 

202103011321 13. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีศึกษา 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนอาจารยพิเศษ เปนเงิน 18,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 

18,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 

202103011421 14. ซอมบํารุงและจัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย,วัสดุ (ถัวจายทุกรายการ) 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 196,650 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ //รวมเปนเงินทั้งสิน้  196,650 บาท 

196,650.00 80,940.00 49,760.00 53,950.00 12,000.00 

รวม 1,100,200.00 275,050.00  330,060.00  275,050.00  220,040.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวช้ีวัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาไทย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการปกครองทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการสอนภาษาจีน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

6. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรประวัติศาสตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

7. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปะการแสดง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 1.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

8. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 1.00 1.00 0.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

9. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรประยุกตศิลป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 0.00 1.00 1.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

10. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 
หลักสูตรดนตรีศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้ง 0.00 0.00 1.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

11. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีสากล ครั้ง 0.00 1.00 1.00 1.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

12. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร ครั้ง 0.00 1.00 0.00 1.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 
13. จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรี
ศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จางอาจารยพิเศษหลักสูตรดนตรีศึกษา ครั้ง 1.00 0.00 1.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

14. ซอมบํารุงและจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนหลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรัยนการสอน ครั้ง 3.00 5.00 7.00 0.00 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVD-19) 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
โครงการ 

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนางานวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000008 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล  
 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคําวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
หมายรวมถึงการท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจําเปนใน
การประกอบอาชีพและทักษะท่ีจะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปนสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนา
อาจารยและนักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกําลังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรจึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          2. เพ่ือสงเสริมอัตลักษณนักศึกษาเรื่องการมีจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา และอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 927,600.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

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

   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางการ
ดําเนินงานของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           หลักสูตร/กิจกรรม/ผลงานทางวิชาการ/สัมนาทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           งานดานวิชาการภายในคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คุณภาพดานวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202107010121 1. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 28,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 18,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท 

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

202107010221 2. การอบรมเสริมความรูในรายวิชาจิต
สาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 10,800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท 

10,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 

202107010321 3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการ
ทํางานเพ่ือสังคม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

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 

202107010421 4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินใน
รายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือ
สังคม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/65 - 30/03/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

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.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202107010521 5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/65 - 30/03/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600 บาท เปนเงิน  
36,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 164,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

202107010621 6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/65 – 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 50,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท 

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

202107010721 7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ
หลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/64 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  
หลักสูตรละ 10,800 บ. 3 หลักสูตร 
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 3 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 5,400 บาท 
2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  3 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 5,400 บาท 
รวม 5 หลักสูตร เปนเงิน 32,400 บ. 
คาวัสดุ หลักสูตรละ 7,000 บ. 3 หลักสูตร  
เปนเงิน 21,000 บ. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น   53,400  บาท 
 
 
 

53,400.00 0.00 17,800.00 35,600.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202107010821 8. อบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการ
เรียนการสอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน 
วิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บ. เปนเงิน 3,600  บ. 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 6,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

202107010921 9. ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/63 – 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 360,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท 

360,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 

202107011021 10. นําเสนอผลงานสรางสรรคทาง
ศิลปกรรมศาสตรระดับนานาชาติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย (ถัวจายทุกรายการ) 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 54,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 105,600 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,600 บาท 

159,600.00 159,600.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 927,600.00 231,900.00  278,280.00  231,900.00  185,520.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

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

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรมเสริมความรูในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 
3. การสัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัมมนารวมพลจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 85.00 0.00 

4. การศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินในรายวิชาจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพ่ือสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศึกษาดูงานปญหาในทองถ่ินในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวชิาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับชาติของอาจารย คร้ัง 0.00 1.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

7. การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร คร้ัง 0.00 1.00 2.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผานการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษหลักสูตร หลักสูตร 0.00 1.00 2.00 0.00 
8. อบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
9. ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนทุนในการทําวิจัย ทุน 0.00 7.00 0.00 8.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะมีคณาจารยที่มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 5.00 0.00 10.00 

10. นําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรมศาสตรระดับ
นานาชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรมศาสตรระดับนานาชาติ คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นราธปิ  ปติธนบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000009 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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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 
 คณาจารยและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือจัดจาง/อบรม/บรรยาย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 193,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

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

   1. อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางการ
ดําเนินงานของกิจกรรม 

รอยละ 90 

11. 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.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103020121 1. ไหวครูและครอบครูทางดนตรไีทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/65 - 30/03/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

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

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

202103020221 2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/65 – 30/03/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 6,600 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 40,400 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 

202103020321 3. บายศรีสูขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/07/65 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

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

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103020421 4. วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครบรอบ 46 ป 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 52,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

202103020521 5. ไหวครูหลักสูตรประยุกตศิลป 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/01/65 - 30/03/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 3,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 20,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 

23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 

รวม 193,000.00 48,250.00  57,900.00  48,250.00  38,600.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. ไหวครูและครอบครูทางดนตรีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. ไหวครูและครอบครูทางนาฏศิลปไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินงานกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
3. บายศรีสูขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมบายศรีสูขวัญนักศึกษาชั้นปที่ 1 คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

4. วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครบรอบ 46 
ป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครบรอบ 46 ป คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. ไหวครูหลักสูตรประยุกตศิลป ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมไหวครูหลักสูตรประยุกตศิลป กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยพันธรัตน  ศรีสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000010 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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 และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีแผนพัฒนาการมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะ ซ่ึงเปนแผนท่ีครอบคลุมตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 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
แผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย 
          2. เพ่ือสรางบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารยและเจาหนาท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/04/2565  ถึง วันท่ี 30/06/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 130,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

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)  
           แผนปฏิบัติราชการ 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.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202106050121 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 122,800 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 

รวม 130,000.00 32,500.00  39,000.00  32,500.00  26,000.00  

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

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 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา  เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000011 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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 และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 ท่ีผานมา ยังพบปญหาตาง ๆ ในการประเมิน อันเนื่องมาจาก
ความรูความเขาใจของผูจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมิน และผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือ
ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความ สมบูรณครบถ
วน ทุกองคประกอบของการดําเนินงานและรับฟงปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาจาก
บุคลากรภายในหลักสูตรรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนํามาวางแผนการปรับปรุงทํางานในปตอไป 
ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในการรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และหาแนวทางปรับการดําเนินงาน และไดรับฟงแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองจากผูท่ีมี
ความรูในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรในคณะมีความรูความเขาใจในการการจัดการรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 
          2. เพ่ือรวบรวมองคความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารย/เจาหนาท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/06/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 194,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

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

เชิงคุณภาพ    
   1. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตารางการ
ดําเนินงานของกิจกรรม 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           อาจารยสามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปเขียนรายงานการประเมินตนเองไดครบถวน
ถูกตอง 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คะแนนรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202202010121 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน  14,400 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 115,600 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท 

130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 

202202010221 2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   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 

202202010321 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหลักสูตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 – 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   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 48,500.00  58,200.00  48,500.00  38,800.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

คน 35.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและหลักสูตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหลักสูตรที่
ไดรับการประเมิน 

คร้ัง 0.00 0.00 15.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจในเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยพันธรัตน  ศรีสุวรรณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000012 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ

มาตรฐาน UI GreenMetric 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (6,150 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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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. เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากการ
เขารับการประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม 
5. กลุมเปาหมาย 
 อาจารยและบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 297,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนบุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศกึษาดูงาน คน 50 
เชิงคุณภาพ    
   1. บุคลากรเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
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 
แผนการปฏบิตัิงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202107020121 1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 194,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาลงทะเบียน 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 194,000 บาท 

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

202107020221 2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 103,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท 

103,000.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00 

รวม 297,000.00 74,250.00  89,100.00  74,250.00  59,400.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บุคลากรเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรเขารับการอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

คน 5.00 5.00 30.00 10.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่
เขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงานมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. ศึกษาดูงานดานการบริหารงานเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนิน
กิจกรรมศึกษาดูงานดานการ
บริหารงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลากร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นราธปิ  ปติธนบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000013 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
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.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ 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/จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 433,790.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการภายในคณะ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 

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.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202106060121 1. สํารวจความตองการดานการบริการ
วิชาการของชุมชน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/4/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด :  
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 7,750 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท 

7,750.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 

202106060221 2. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 
2565 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 7,500 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท 

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

202106060322 3. คาสาธารณูปโภคในการติดตอราชการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

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

10,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202106060421 4. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียน
สอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบผูทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เปนเงิน 
80,000 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 328,540 บาท 
คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คา
ซอมบํารุง/คาเชารถ/คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/คาหนังสือพิมพ/คา
ของที่ระลึก 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 408,540 บาท 

408,540.00 130,000.00 90,000.00 120,000.00 68,540.00 

รวม 433,790.00 108,447.50  130,137.00  108,447.50  86,758.00  

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สํารวจความตองการดานการ
บริการวิชาการของชุมชน 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
2. เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําป 2565 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
3. คาสาธารณูปโภคในการติดตอราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการการเบิกคา

สาธารณูปโภค 
คร้ัง 2.00 3.00 2.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
4. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม

บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

81



14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 
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