
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

     รหัสโครงการ 6506000005 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 อันดับ

มหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคำวาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหมาย

รวมถึงการท่ีบัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรท่ีเรียนอยางเพียงพอมีทักษะท่ีจำเปนในการประกอบ

อาชีพและทักษะท่ีจะตองใชดำรงชีวิตอยูในสังคมการท่ีจะสรางบัณฑิตใหเกิดความรูทักษะคุณธรรมและ

จริยธรรมไดดังท่ีหวังการเปนอุดมศึกษาจาเปนตองจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนานักศึกษาและปลูกฝงสิ่งท่ีดีท่ี

เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาท้ังขณะท่ียังกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะตองมีความรูความชำนาญในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยูแลวจำเปนตองมี

ศักยภาพดานอ่ืนๆเพ่ือสรางจุดขายและขายโอกาสในการไดงานทาหลังจบการศึกษาแลวฉะนั้นนักศึกษาควร

ตองมีความพรอมดานตางๆกอนจบการศึกษาใหมากท่ีสุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเล็งเห็น

ความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 2) เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงคใหนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

95



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 658,710.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตร 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
01

01
42

 

1. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 – 30/09/65 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 176,400  บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  176,400 

บาท 

176,400.00 54,000.00 61,200.00 36,000.00 25,200.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
01

02
42

 

2. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 19,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 263,070 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 282,470 บาท 

 

282,470.00 33,000.00 38,610.00 188,110.00 22,750.00 

10
21

03
01

03
42

 

3. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตร

ภาษาญ่ีปุน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 100,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 62,620 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 163,420 บาท 

 

163,420.00 25,000.00 47,880.00 65,240.00 25,300.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

03
01

04
42

 

4. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรสห

วิทยาการอิสลามเพ่ือการ

พัฒนา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 10,800 บาท 

คาใชสอย/วสัดุ เปนเงิน 12,220 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,020 บาท 

 

23,020.00 3,600.00 10,000.00 9,420.00 0.00 

10
21

03
01

05
42

 

5. พัฒนานักศึกษาและการ

เรียนการสอน หลักสูตรดนตรี

สากล 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 31/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,000 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,400 บาท 

 

13,400.00 6,700.00 6,700.00 0.00 0.00 

รวม 658,710.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

2. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 1 1 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

3. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาษาญ่ีปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

4. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรสหวทิยาการอิสลามเพ่ือการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 1 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 85 

5. พัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน 

หลักสูตรดนตรีสากล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ครั้ง 1 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

     รหัสโครงการ 6506000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (878 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การดำเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป

กับการพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 สำหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชาก็มี

ความสำคัญ แตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา 

ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน

แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 

 2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 136,190.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 19 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความรูเพ่ิมข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใช

ในชีวิตประจำวันได 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถการดำเนินชีวิตตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมได 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

01
42

 

1. พัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 31/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

02
42

 

2. สัมมนาทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

03
42

 

3. อบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาไทยสำหรับสื่อมวลชน 

(กิจกรรมสงเสริมทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 

10
21

02
01

04
42

 

4. สงเสริมทกัษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

ภาษาญ่ีปุน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : ดำเนินกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ดำเนินกิจกรรมแลวเสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละของจำนวนคาใชจายใน

กิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไวในตาราง

การดำเนินงานของกิจกรรม 

01/10/64 - 30/09/65 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 

14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 11,200 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

05
42

 

5. อบรมการใหบริการของ

หนวยงานภาครัฐแก

ผูประกอบการใน ศศตวรรษที่ 

21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 3,250 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 6,850 บาท 

6,850.00 0.00 0.00 6,850.00 0.00 

10
21

02
01

06
42

 

6. อบรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 31/03/65 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

 

 

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

07
42

 

7. สื่อสารอยางไรในยุค New 

Normal 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท 

 

 

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

08
42

 

8. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 

21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 21,300 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,500 บาท 

28,500.00 0.00 0.00 28,500.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

09
42

 

9. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตร 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/07/65 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 4,460 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,060 บาท 

8,060.00 0.00 0.00 0.00 8,060.00 

10
21

02
01

10
42

 

10. เสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ ๒๑ (นิติเวชศาสตร) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 9,180 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,380 บาท 

16,380.00 0.00 0.00 16,380.00 0.00 

10
21

02
01

11
42

 

11. การผลิตสื่อการเรียนการ

สอนประวัติศาสตรในรูปแบบ

บอรดเกมส 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

12
42

 

12. อบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (การ

ตัดตอเพลง สำหรับใช

ประกอบการสรางสรรคงาน

ทางดานศิลปะการแสดง) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

13
42

 

13. พัฒนาทักษะการเรียนรู

ดานดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,300 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,700 บาท 

 

 

6,700.00 6,700.00 0.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

14
42

 

14. อบรบเชิงปฏิบัติการทาง

ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 1,300 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,700 บาท 

 

6,700.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

15
42

 

15. การฝกวิจัยชุมชน

ภาคสนาม สำหรับรุนพัฒนา

ชุมชน ๒๕๖๒ หมู ๑ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 

10
21

02
01

16
42

 

16. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 หลักสูตร

ประยุกตศิลป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : ดำเนินกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละของจำนวนคาใชจายใน

กิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไวในตาราง

การดำเนินงานของกิจกรรม 

01/10/64 - 30/09/65 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 

5,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท 

 

 

5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 

10
21

02
01

17
42

 

17. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม

เพ่ือการพัฒนา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 

10
21

02
01

18
42

 

18. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรดนตรีศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 

 

 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
21

02
01

19
42

 

19. สงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรการสอนภาษาจีน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

 

 

7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 136,190.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

2. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

3. อบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับ

สื่อมวลชน (กิจกรรมสงเสริมทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

4. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 สำหรับนักศึกษาภาษาญ่ีปุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

5. อบรมการใหบริการของหนวยงาน

ภาครัฐแกผูประกอบการใน ศศตวรรษที่ 

21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

6. อบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเรียนใน ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

7. สื่อสารอยางไรในยุค New Normal ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

8. พัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

9. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศ

ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 0 1 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 0 85 

10. เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

๒๑ (นิติเวชศาสตร) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

11. การผลิตสื่อการเรียนการสอน

ประวัติศาสตรในรูปแบบบอรดเกมส 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 (การตัดตอเพลง สำหรับ

ใชประกอบการสรางสรรคงานทางดาน

ศิลปะการแสดง) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

13. พัฒนาทักษะการเรียนรูดานดนตรีใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

14. อบรบเชิงปฏิบัติการทางดนตรีใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

15. การฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม สำหรับ

รุนพัฒนาชุมชน ๒๕๖๒ หมู ๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

16. สงเสริมทักษะการเรยีนรูในศตวรรษ

ที่ 21 หลักสูตรประยุกตศิลป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 0 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

17. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสห

วิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

18. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรดนตรี

ศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

19. สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการสอน

ภาษาจีน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม 1 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือ 

                    การดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข    รหสัโครงการ 6506000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65103 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ

วินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนและผูอ่ืน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 105 จำนวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนำพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวชิาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันประเทศไทยกำลังเขาสูภาวะท่ีเรียกวา  สังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายถึง สังคม ท่ีมีจำนวน

ผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) เกินกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ  ซ่ึงผูสูงอายุเปนวัยท่ีพรอมไปดวยความรู 

ประสบการณชีวิตมาก เปนผูสืบทอดภูมิปญญามิใหสูญหาย มีพลังในการสรางสรรคสิ่งตางๆ ไดดี  เปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา ลูกหลานและคนรุนหลังควรคำนึงถึงคุณคาและประโยชนของผูสูงอายุ ดังนั้น 

หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะไดตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ

ท่ีจะทำใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมีความสำคัญตอครอบครัวเพ่ือใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตและการ

ดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนเปนประชากรท่ีลวนกำลังเติบโตเจริญวัยข้ึนมาทดแทน

ผูใหญและจะเปนกำลังสำคัญของชาติตอไปในอนาคตจึงถือวาเปนทรัพยากรบุคคลของชาติ หากเด็กและ

เยาวชนในวัยนี้มีการศึกษาดี ความประพฤติดี สุขภาพอนามัยและรางกายแข็งแรง มีคุณธรรมและวัฒนธรรม

ประจำใจแลว ก็จะเห็นไดวาพลเมืองของชาติในอนาคตจะตองเปนผูท่ีมีขีดความสามารถและมีคุณคาสงผลให

ประเทศชาติเจริญสืบไป จากขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงเห็นควรมีการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวท่ีดีแก

ประชาชน จึงเสนอโครงการสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือ

การดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข  เพ่ือจะทำใหผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถ

อยูรวมกับครอบครวั และสังคมไดอยางมีความสุข 
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4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ือการดำเนิน

ชีวิตท่ีเปนสุข   

 2) เพ่ือเสริมสรางพลังอำนาจประชาชนในการดำเนินชีวิตท่ีเปนสุข 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 ตำบล/โรงเรียนในตำบล ประชาชนจังหวัดอางทอง 40 

ตำบล/โรงเรียนในตำบล 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,950,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนพ้ืนที่เปาหมายในการดำนเนินกิจกรรม ตำบล 80 

   2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา คน 2,000 

เชิงคุณภาพ    

   1. ประชาชนมีความรูความเขาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากย่ิงข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ประชาชนมีความรูความเขาใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคม

ไดอยางมีความสุข 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ประชาชนดำเนินชีวติไดอยางเปนสุข 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

04
01

01
42

 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : • คาใชสอย/

วัสดุ 

       คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/

คาเชารถ/คาทางดวน/คา

บำรุงรถ/คาที่พัก 

       - คาอาหารกลางวัน 

       - อาหารวางเครื่องด่ืม 

       - คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง

อ่ืนๆ 

       - คาเชาหองประชุม 

         - คาสาธารณูปโภค 

         - คาวัสดุ 

(ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 

บาท 

300,000.00 25,000.00 100,000.00 100,000.00 75,000.00 

10
31
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2. สงเสริมประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข

เพ่ือการดำเนินชีวิตที่เปนสุข 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

และ จังหวัดอางทอง 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรจำนวน 1,080 ชั่วโมง 

เปนเงิน 648,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

1,302,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คา

เชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง

รถ/คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจาง

ทำเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,650,000 

บาท 

1,650,000.00 350,000.00 600,000.00 700,000.00 0.00 

รวม 1,950,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

ความกาวหนาของการดำเนิน

โครงการ 

รอยละ 10 40 70 100 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ 

รอยละ 10 40 70 100 

2. สงเสริมประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุขเพ่ือการดำเนินชีวิตที่เปน

สุข 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 

คน 400 800 800 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน

มีความรูความเขาในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขมาก

ย่ิงข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

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

                    ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ    รหัสโครงการ 6506000002 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 16 ดานเศรษฐกิจฐานราก 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนนุการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

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

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9-11 นั้น การพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิต

อยางมีคุณคาการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในสวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2 การ

สรางความเปนธรรมและลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม และยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่งยืนจากความจำเปนเรงดวนตามนโยบายของชาติ และตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา

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

สังคมศาสตร ไดดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสูการสรางงาน 

สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานรากตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสำรวจปญหาความตองการของชุมชนกลุมเปาหมาย 

 2) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 
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  2.1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในดานทุนชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและผูสูงอายุ 

  2.2)  เพ่ือสงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากในเชิงพ้ืนท่ี  

 3) เพ่ือสรางแรงจูงใจของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

 4) เพ่ือสรางการมีสวนรวมของชุมชนฐานรากในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ครัวเรื่อนเปาหมายท่ีมีความยากจนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ครัวเรือนเปาหมายที่มีความยากจน ครัวเรือน 46 

เชิงคุณภาพ    

   1. ครัวเรือนเปาหมายพนจากระดับความยากจน รอยละ 60 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนมีรายรับเพ่ิมข้ึนและรายจายลดลง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีความยากจนพนเกณฑความยากจน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

03
02

01
42

 

1. บริหารจัดการและติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/09/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/

วัสดุ 

       คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/

คาเชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง

รถ/คาที่พัก 

       - คาอาหารกลางวัน 

       - อาหารวางเครื่องด่ืม 

       - คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง

อ่ืนๆ 

       - คาเชาหองประชุม 

         - คาสาธารณูปโภค 

         - คาวัสดุ 

(ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,000 

บาท 

190,000.00 25,000.00 60,000.00 60,000.00 45,000.00 

10
31

03
02

02
42

 

2. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐาน

รากมุงสูการสรางงาน สราง

อาชีพ สรางรายไดเพ่ือสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก

ชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรจำนวน 384 ชั่วโมง 

เปนเงิน 230,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

729,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 960,000 

บาท 

960,000.00 60,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 

        

รวม 1,150,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล

โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

ความกาวหนาของการดำเนิน

โครงการ 

รอยละ 20 40 70 100 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ

ของการดำเนินโครงการ 

รอยละ 20 40 70 100 

2. สงเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุงสู

การสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได

เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแก

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือน

เปาหมายที่มีความยากจน 

ครัวเรือน 6 20 20 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือน

เปาหมายพนจากระดับความ

ยากจน 

รอยละ 0 0 60 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  

                    (COVID 19)       รหสัโครงการ 6506000003 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65102 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 103 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได (200 ครัวเรือน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

      ปญหาการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ยังคงเปนปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทย 

สงผลโดยตรงตอความม่ันคงดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนประเทศอยางกวางขวาง การ

แพรระบาดของชื้อไวรัสนี้เริ่มข้ึนเม่ือประมาณเดือนธันวาคม 2019 และมีการพัฒนาสายพันธุจนสงผลถึง

กระบวนการรักษาทางการแพทยยากมากข้ึน จึงเปนท่ีนาหวั่นวิตกตอสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน

เปนอยางมาก ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรสันี้ทำใหเกิดปญหาการวางงาน ปญหาการหยุดชะงัก

ของการศึกษาในกลุมวัยเรียน กิจกรรมทางสังคมนอยลง ปญหาดานสุขภาพ ปญหาขยะติดเชื้อ เปนตน  

      ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันการศึกษา

ท่ีมีบทบาทและหนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาทองถ่ินโดยใช

กระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในทองถ่ินใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะสงผลถึงการพัฒนาในระดับสังคมและประเทศชาติตามลำดับ จึงตระหนักได

วา การถายทอดองคความรู การสรางความเขาใจ และการสรางความตระหนัก และรวมพัฒนาใหเกิดสังคมท่ี

นาอยูเปนอีกบทบาทและหนาท่ีหนึ่งของสถาบันการศึกษาท่ีอยูในทองถ่ินพึงปฏิบัติ  โครงการโครงการเตรียม

ความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID 19) จึงเปนโครงการมุงเนนการ

เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับการแพรกระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส เพ่ือใหสถานศึกษา สถานท่ีสำคัญของ
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ชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชนเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยตอประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน และเพ่ือเปนการสราง

สุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

 

4. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเตรียมความพรอมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในชุมชน 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 จำนวนชุมชน 5  ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือจัดจาง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/01/2565 ถึง วันท่ี 31/03/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชน 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. สามารถควบคมุการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในชุมชนได รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ชุมชนสามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ประชาชนในชุมชนมีความเขาใจและสามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได

ดวยตนเอง 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ชุมชนมีความปลอดภยัและสามารถดำเนินชีวิตในวิถีแบบใหมไดอยางเปนสุข 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

 1. พัฒนาและสงเสริม

สภาพแวดลอมของชุมชน

เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อโคโรนา

ไวรัส 2019 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 31/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด : 

• คาใชสอย/วัสดุ 

       คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/

คาเชารถ/คาทางดวน/คาบำรุง

รถ/คาที่พัก 

       - คาอาหารกลางวัน 

       - อาหารวางเครื่องด่ืม 

       - คาจางทำเอกสาร/

คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง

อ่ืนๆ 

       - คาเชาหองประชุม 

         - คาสาธารณูปโภค 

         - คาวัสดุ 

(ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 

บาท 

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

รวม 150,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. พัฒนาและสงเสริมสภาพแวดลอมของ

ชุมชนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนใน

พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชน 0 5 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถ

ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสในพ้ืนที่ได 

รอยละ 0 80 0 0 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ อาจารย ดร.วิชชุลดา  ตันประเสริฐ 

 

124



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุง 

                    ศิลปวัฒนธรรม       รหัสโครงการ 6506000004 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65109 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบริบท 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[ X ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[ X ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[ X ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นในความสำคัญ

ของการใหบริการวิชาการโดยคำนึงถึงการมีศักยภาพท่ีเพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของคณะฯ จึงไดจัด

โครงการการบริการวิชาการใหแกชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับบริบท

ตามความตองการของชุมชนสังคมท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนสังคม

และประเทศชาติโดยไดกำหนดแผนบริการวิชาการระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือใหการดำเนินงาน

บริการวิชาการของหนวยงานตางๆเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ

กิจ ยุทธศาสตรของคณะฯรวมท้ังจะทำใหการดำเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดำเนินการอยาง

เปนระบบมากยิ่งข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม 

 2) เพ่ือเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยเนนใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมใน

การบริการวิชาการ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 ประะชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/06/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 465,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคมไดบบรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม กิจกรรม 18 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. - รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตาราง

การดำเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการไดรับการพัฒนา 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

01
42

 

1. บริการวิชาการใหความรู

ภาษาจีน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   1/10/64 - 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย (แบบออนไลน) 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากรจำนวน 50 ชั่วโมง เปน

เงิน 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

02
42

 

2. การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะ

ภาษาตางประเทศกับการบริการ

วิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 – 30/12/64 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

11,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,600 บาท 

25,600.00 25,600.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

03
42

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

04
42

 

4. สงเสริมศักยภาพและพัฒนา

องคความรูใหกับพนักงานทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 – 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

05
42

 

5. เยาวชนรูเทาทันสื่อ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 – 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 21,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400 

บาท 

คาเบี้ยเลีย้ง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

06
42

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและ

เขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนนิการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 16,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

07
42

 

7. การเสวนาวิชาการการจัดการ

เรียนการสอนสอนประวัติศาสตร

ในสถานศึกษา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

08
42

 

8. ขับขานรอยเรียงบทเพลงรูรัก

สามัคคี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 16,800 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

13,200 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 

10
31

10
04

09
42

 

9. เรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อ

สมวยั 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/01/65 - 30/03/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,400 บาท 

 

14,400.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

10
42

 

10. เสริมพลังชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมทำแผนที่

เดินดินการทองเที่ยวชุมชนบาน

กระแชง อำเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 21,600 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,400 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
04

11
42

 

11. เผยแพรความรูทางกฎหมาย

และจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

12
42

 

12. บูรณาการการเรียนการสอน

วิชาทักษะเครื่องเอกกับการบริการ

วิชาการสูทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 18,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

12,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
04

13
42

 

13. ผลิตภัณฑตกแตงภายในบาน 

จากเศษวัสดุกระดาษในครัวเรือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

14
42

 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาศักยภาพดาน

ศิลปะการแสดงในทองถ่ิน" 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

15,600 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

10
31

10
04

15
42

 

15. การเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยว

ในชุมชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 14,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 

22,800 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

10
04

16
42

 

16. บูรณาการบริการวิชาการกับ

การเรียนการสอนสหวิทยาการ

อิสลาม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 9,000 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,800 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท 

 

17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 

10
31

10
04

17
42

 

17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุน

ใหม” 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 5,400 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 8,600 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/

คาที่พัก 

 - คาอาหารกลางวัน 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 

 - คาเชาหองประชุม 

 - คาวัสดุ  

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 14,000 บาท 

 

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 

10
31

10
04

18
42

 

18. ขยะกับปญหาสิ่งแวดลอม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/04/65 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร เปนเงิน 9,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 465,800     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. บริการวิชาการใหความรูภาษาจีน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 30 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม

โครงการไดพัฒนาความรูทางดาน

ภาษาจีน เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

2. การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะ

ภาษาตางประเทศกับการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 80 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 0 0 0 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หองสมุด

โรงเรียน 

แหง 0 1 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หองสมุด

โรงเรียนที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของสมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย 

โรงเรียน 0 1 0 0 

4. สงเสริมศักยภาพและพัฒนาองค

ความรูใหกับพนักงานทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 60 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

5. เยาวชนรูเทาทันสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 40 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียน

ภาษาไทยเพ่ือชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 150 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 90 0 0 

7. การเสวนาวิชาการการจัดการเรียน

การสอนสอนประวัติศาสตรใน

สถานศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

8. ขับขานรอยเรียงบทเพลงรูรักสามัคค ี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 50 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

9. เรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อสมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 30 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 85 0 0 

10. เสริมพลังชุมชนดวยกระบวนการมี

สวนรวมทำแผนที่เดินดินการทองเที่ยว

ชุมชนบานกระแชง อำเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

11. เผยแพรความรูทางกฎหมายและจิต

อาสาพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 90 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

12. บูรณาการการเรียนการสอนวิชา

ทักษะเครื่องเอกกับการบริการวิชาการสู

ทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

13. ผลิตภัณฑตกแตงภายในบาน จาก

เศษวัสดุกระดาษในครัวเรือน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 90 0 

14. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ศักยภาพดานศิลปะการแสดงในทองถ่ิน" 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

15. การเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวใน

ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 30 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

16. บูรณาการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนสหวิทยาการอิสลาม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุนใหม” 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 40 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

18. ขยะกับปญหาสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0 0 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ 

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 

 

136



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรักความสามัคคีจากประวัติศาสตรเพ่ือรากฐานสังคมไทย    

     รหัสโครงการ 6506000016 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 15 ดานพลังทางสังคม 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65103 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ

วินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนและผูอ่ืน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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  KPI:BB 105 จำนวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนำพระราโชบายดานจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ สูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการ ไมต่ำกวา (2,000 คน) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินจึงเห็นความสำคัญของยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยมุงหวังใช

ประวัติศาสตรเพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคี สรางความกลมเกลียว และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดย

สาขาวิชาประวัติศาสตรเห็นความสำคัญในการสงเสริมการเรียนรู ทักษะทางประวัติศาสตร เหตุการณสำคัญใน

ประวัติศาสตรท่ีแสดงใหเห็นถึงจิตสำนึกในการรักชาติ รักประเทศ และเทิดทูนพระมหากษัตริย  สาขาวิชา

ประวัติศาสตรจึงมุงหวังท่ีจะสรางองคความรูประวัติศาสตรในสถานศึกษาเพ่ือปลูกจิตสำนึกความรัก ความ

ภาคภูมิใจในชาติ อธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริยของไทยท่ีดำรงอยูมาอยางยาวนาน โดยเนน

ประวัติศาสตรในสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเกาของไทยท่ีมีความสำคัญในฐานะศูนยกลางของ

ระบบบริหารราชการแผนดิน ศูนยการการเมืองการปกครอง ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ศูนยกลางทางศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีท่ีรุงเรืองอยูถึง 417 ป 

 

4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย 

 2) เพ่ือใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถ่ิน  

 3) ใหความรูเก่ียวกับทักษะและกระบวนการทางประวัติศาสตร 
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5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

 

6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/บรรยาย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/06/2565    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 159,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คน 300 

เชิงคุณภาพ    

   1. ผูเขาเรากิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในกิจกรรมที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการ

ดำเนินงานของกิจกรรม 

รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจในประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งข้ึน 

 2) นักเรียนมีความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยาและประวัติศาสตรทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 

 3) นักเรียนมีทักษะและวิธีคิดผานกระบวนการทางประวัติศาสตรมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  

           กลุมเปาหมายไดรับความรูทางประวัติศาสตรมากข้ึน  

     ผลลัพธ (Outcome)  

           1) นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะชวยใหนักเรียน

ไดเรียนรูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย 

 2) นักเรียนมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรอยุธยามากยิ่งข้ึน 

 3) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองมากยิ่งข้ึน 
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12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอยีด จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
31

04
02

01
42

 

1. อบรมประวัติศาสตรเพ่ือ

รากฐานสังคมไทย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/64 - 30/06/65 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

วิทยากร 4 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 

600บาท เปนเงิน 43,200 บาท 

คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 115,800 

บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชา

รถ/คาทางดวน/คาบำรุงรถ/คาที่

พัก  

 - คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 100 

บาท จำนวน 300 คน เปนเงิน 

30,000 บาท 

 - อาหารวางเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 

บาท จำนวน 2 ม้ือ 300 คน เปน

เงิน 21,000 บาท 

 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำ

เลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ/คาเชา

หองประชุม เปนเงิน 57,600 

บาท 

 - คาวัสดุ 7,200 บาท 

 (ถัวจายทุกรายการ) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท 

159,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 0.00 

รวม 159,000.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. อบรมประวัติศาสตรเพ่ือรากฐาน

สังคมไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อบรม

ประวัติศาสตรเพ่ือรากฐาน

สังคมไทย 

ครั้ง 1 1 1 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรา

กิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85 85 85 0 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารยเพชชรุง เทียนปวโรจน 
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