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ค าน า 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
 สถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้การบริหารราชการของ                  
สถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายภายใต้สถานการณ์และบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
บทน า  ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ส่วนที่  5 การน า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล  
 สถาบันอยุธยาศึกษา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓                         
จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา                 
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและ               
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  
 
         สถาบันอยุธยาศึกษา 
            มีนาคม 2563 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                   
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว                  
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขึ้น                 
เพ่ือให้การบริหารราชการของสถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายภายใต้สถานการณ์และบริบท                
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคม                    
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยแบ่งเนื้อหาของแผน
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่  1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 256๓ ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก 
ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตาม              
และประเมินผล 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                         
พ.ศ. 256๓ ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือให้การด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติ        
ราชการประจ าปี พ.ศ. 256๓ 
 3) เพ่ือให้การด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน 

1.3 ตัวชี้วัด 
 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 
 2) ผลการด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา บรรลุผลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3) ผลการด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจ ทั้ง 3 ด้าน 

 

ส่วนท่ี 1  
บทน า 
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 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ ดังนี้  

 ๒.๑ ข้อกฎหมาย 
  ๒.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
  มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
  (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์                      
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
  (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 
โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน                  
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว 
  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 

  

 

ส่วนที่ 2  
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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 ๒.๒ บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
  ๒.๒.๑ นโยบายรัฐบาล  
  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือให้คนไทยในอนาคต
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

  การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย 
   ๒) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง 
   ๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู น าไป                          
สู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น                     
และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น                    
ควบคู่กับหลักวิชาการ 

  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
   ๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ
ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
   ๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ 
   ๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล  าและความยากจน 
    ๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม           
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั นสูง 
    ๑) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ                    
เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศ          
ในอนาคต 
    ๒) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของ
ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ 
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    ๓) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา 
นวัตกรรม ให้เข้มแข็ง รวมทั้ง บูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

   สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
    ๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือ 
ต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที
การค้าโลก 
    ๒) ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพ                    
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

   ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
   มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
    ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับ บนพ้ืนฐาน              
การสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง 
    ๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน
และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 
    ๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 
    ๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือ
ส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
    ๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

   พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
    ๑) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม
กับช่วงวัย 
    ๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี
กับวิถีชีวิต 
    ๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

   ลดความเลื่อมล  าทางการศึกษา 
    ๑) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
    ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
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    ๓) จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษา
ดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที ่
    ๕) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน     
แก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

   พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
    ๑) ก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย 
อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล
เพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
    ๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ 
    ๓) การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ                 
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ                       
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

   ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
    ๑) ปลูกฝั งวินั ยและอุดมการณ์ ที่ ถูกต้องของคนในชาติ  หลั กคิดที่ ถูกต้อง                       
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม เข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 
    ๒) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบ                
และมีประสิทธิภาพ 
    ๓) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ เอ้ือต่อการ                     
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
    ๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

   จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น 
    ๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ  ที่ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคาร 
หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา 
หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ  เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ         
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

  ๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา ๖ 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
   ๑) ความมั่นคง  
   ๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
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   ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    ๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    ๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
  โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒               
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้วางกรอบหลักการไว้ ๔ ประการ คือ ๑) 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ๓) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ ๔) มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๒.๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พันธกิจตามกฎหมาย       
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 
      มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ

แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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      มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

 (๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น                  
และของชาติ 

 (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

 (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 (๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารงุรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๕ พันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้                  
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  

 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
 การบริหารจัดการองค์กร 

 ๑. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อ               
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 ๓. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
 ๔. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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 ๒.๖ นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามา
ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
  ๓. ส่งเสริมให้น าศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ๔. มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 ๒.๗ ปรัชญา 
 รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

๒.๘ วิสัยทัศน์ 
  สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๒.๙ พันธกิจ 
  ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๒. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๑๐ กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยน าศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
  ๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๒.๑๑ เอกลักษณ์  
 แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๒.๑๒ วัฒนธรรมองค์กร  
 บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 ๒.๑๓ ค่านิยม 
  ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
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 ๒.๑๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (การพัฒนาท้องถิ่น) 
 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
 เป้าหมาย  
  ๑. อนุรักษ์สืบสาน ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริ 
  ๓. ชุมชนหรือบุคลากรที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการยกย่อง
ส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน  
 ตัวชี วัด  
  ๑. จ านวนชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ ๒ พ้ืนที ่
  ๒. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้เป็น                    
ที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อย ๑ แหล่ง  
  ๓. จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้เป็น                 
ที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อย ๕ คน 
 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. ส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. จัดกิจกรรม/โครงการ โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน 
  ๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 เป้าหมาย  
  ๑. มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มคีุณภาพตามหลักวชิาการ  
  ๒. ประชาชน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง  
  ๓. มีวารสารวชิาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาต ิ
 ตัวชี วัด  
  ๑. มีศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเพ่ือให้บริการข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา ๑ ศูนย ์
  ๒. มีกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวชิาการปลีะไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม 
  ๓. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
  ๔. มีวารสารวชิาการที่ผ่านหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จ านวน ๑ วารสาร 
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 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. ศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๒. จัดกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
  ๓. พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
  ๔. พัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (การพัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของ                   
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 เป้าหมาย  
  ๑. มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
     ๒. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓. มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี วัด  
  ๑. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดบัดี 
  ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
  ๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
  ๔. จ านวนบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวทิยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑  บันทึกข้อตกลง 
 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายของหน่วยงาน 
  ๒. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ๓. เสริมสร้างการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 
  ๔. พัฒนาเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการในระดับจังหวัด/ภาค 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

งบประมาณแผ่นดิน  ๗๖๕,๐๐๐  บาท 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  

๑.โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ๕๒๖,๐๐๐ บาท 
๑.๑ กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (๒ ฉบับ)   ๑๒๖,๐๐๐ ๒ 
๑.๒ กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๒ 
๑.๓ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ ๒๖,๓๐๐ ๒ 
๑.๔ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ ๒๖,๓๐๐ ๒ 
๑.๕ กิจกรรม ยกระดับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๓๙,๒๐๐ ๒ 
๑.๖ กิจกรรม วันอนุรักษ์ มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น

ทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๗๕,๐๐๐ 

 
๓ 

๑.๗ กิจกรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑  ๒๑,๖๐๐ ๓ 
๑.๘ กิจกรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒  ๒๑,๖๐๐ ๓ 
๑.๙ กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒  ๗๐,๐๐๐ ๔ 

๑.๑๐ กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา  ๕๐,๐๐๐ ๔ 
๒.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวฒันธรรม ๒๐๙,๐๐๐ บาท 
๒.๑ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ๑๐๐,๐๐๐ ๒ 
๒.๒ กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ๙,๐๐๐ ๒ 
๒.๓ กิจกรรม พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก ๑๐๐,๐๐๐ ๓ 

๓.โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๓.๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๓๐,๐๐๐ ๒ 

 

งบประมาณแผ่นดิน  ๓๕๘,๕๕๐  บาท (งบยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย คณะวิทยากรจัดการเจ้าภาพ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  

๑. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ๓๕๘,๕๕๐  บาท 
๑.๑ กิจกรรม การศึกษา รวบรวม ข้อมูลด้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓๖,๐๐๐ ๒ 

๑.๒ กิจกรรม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วม
กิจกรรมและมีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อม 

๒๗,๐๐๐ ๒ 

๑.๓ กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ๑๕๕,๕๕๐ ๓ 
๑.๔ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการน าผลิตภัณฑ์ไปจัดจ าหน่ายและศึกษาดูงาน ๑๔๐,๐๐๐ ๓ 
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รายการครุภัณฑ์  ๓๒๒,๘๐๐ บาท      

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.โครงการจัดซื อครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศกึษา   ๓๒๒,๘๐๐ บาท      
๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกระบบ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๘ เครื่อง (๒๘,๖๐๐)  
๒๒๘,๘๐๐ ๒ 

๑.๒ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกระบบ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง (๔๗,๐๐๐)  

๙๔,๐๐๐ ๒ 

งบบ ารุงการศึกษา  ๗๔๖,๑๐๐ บาท 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม   
๑.๑ กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ท าบุญตักบาตร) (คคศ.) ๑๒,๐๐๐ ๒,๓ 
๑.๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(ข้าวต้มมัดไต้) 
๒๓,๗๐๐ ๒ 

๑.๓ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(บายศรี) 

๒๓,๗๐๐ ๒ 

๑.๔ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพรภ่มูิปัญญาท้องถิ่น 
(ขนมกง) 

๒๓,๗๐๐ ๒ 

๑.๕ กิจกรรม ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๘,๐๐๐ ๒,๔ 
๑.๖ กิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ

ต่างประเทศ 
๖๐,๐๐๐ ๒,๓ 

๑.๗ กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 
๑.๘ กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ๔๕๕,๐๐๐ ๑ 

งบบ ารุงการศึกษา   ๒๙๙,๕๐๐  บาท     

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา  ๒๗๐,๐๐๐ บาท      
๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๗๒,๓๒๐ ๑-๔ 
๑.๒ ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ ๕๕,๐๐๐ ๑-๔ 
๑.๓ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๕,๑๘๐ ๑-๔ 
๑.๔ กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ๑๗,๕๐๐ ๑-๔ 

๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๙,๕๐๐  บาท        
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ป.ตร ี(๒,๕๐๐ x ๑๐ คน) ๒๕,๐๐๐ ๑-๔ 
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน) ๔,๕๐๐ ๒-๔ 
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งบรายได้ตลาดนัด  ๒๔๙,๗๐๐ บาท      

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.โครงการวันส าคัญทางศาสนา   ๒๔๙,๗๐๐ บาท      
๑.๑ กิจกรรม วันสงกรานต์ ๘๒,๕๐๐ ๓ 
๑.๒ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) ๓๔,๐๐๐ ๒ 
๑.๓ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) ๓,๐๐๐ ๓ 
๑.๔ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา) ๓,๐๐๐ ๒ 
๑.๕ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) ๓,๐๐๐ ๔ 
๑.๖ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนพรรษา) ๒๓,๐๐๐ ๔ 
๑.๗ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายทียนพรรษา) ๔๙,๐๐๐ ๔ 
๑.๘ กิจกรรม วันลอยกระทง ๕๒,๒๐๐ ๑ 

 
งบหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น   ๑๐๔,๗๐๐ บาท      

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.๑ โครงการ บริหารจัดการหน่วยอนุรักษ์ ฯ ปี ๒๕๖๓ ๗๕,๐๐๐ ๑-๔ 
๑.๒ โครงการ การอบรมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมท้องถิ่น (แผน ๓) 
๒๙,๗๐๐ ๔ 
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สรุปภาพรวมโครงการหลักตามแหล่งเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ประเภทงบ 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ ประเภทงบ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ ชื่องบประมาณ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบภายใน ๒,๗๔๑,๖๕๐ 97 

เงิน
งบประมาณ 

๑,๔๔๖,๓๕๐ 51 

งบประมาณแผ่นดิน (ด้านท านุบ ารุงฯ) ๗๖๕,๐๐๐ 27 

งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ) ๓๕๘,๕๕๐ 13 

งบประมาณแผ่นดิน (งบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ๓๒๒,๘๐๐ 11 

เงินนอก
งบประมาณ 

๑,๒๙๕,๓๐๐ 46 

งบบ ารุงการศึกษา (กิจกรรม) ๗๔๖,๑๐๐ 26 

งบบ ารุงการศึกษา  (บริหารจัดการ) ๒๙๙,๕๐๐ 11 

เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด) ๒๔๙,๗๐๐ 9 

งบ
ภายนอก 

104,700 3 งบภายนอก 104,700 3 งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐๔,๗๐๐ 3 

รวม 2,846,350 100 รวม 2,846,350 100 รวม 2,846,350 100 
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๓.๑ สรุปภาพรวมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาท้องถิ่น ๒๖ ๑,๑๒๓,๕๕๐ ๗๔๖,๑๐๐ - ๒๖ ๑,๘๖๙,๖๕๐ ๗๐.๒๗ ๖๙ 
กลยุทธ์ที่  ๒  การผลติและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา - - - - - - - - 
กลยุทธ์ที่  ๓  การยกระดับคณุภาพการศึกษาการวิจัยและนวตักรรม - - - - - - - - 
กลยุทธ์ที่  ๔  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ ๓ ๓๒๒,๘๐๐ ๒๙๙,๕๐๐ - ๓ ๖๒๒,๓๐๐ ๘.๑๑ ๒๒ 
กิจกรรมวันส าคัญจากเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ ๘ - - ๒๔๙,๗๐๐ ๘ ๒๔๙,๗๐๐ ๒๑.๖๒ ๙ 

รวม ๓๗ ๑,๔๔๖,๓๕๐ ๑,๐๔๕,๖๐๐ ๒๔๙,๗๐๐ ๓๗ ๒,๗๑๑,๖๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงาน 
จ านวน

โครงการหลกั 

แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒ - - ๑๐๔,๗๐๐ ๒ ๑๐๔,๗๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๒ - - ๑๐๔,๗๐๐ ๒ ๑๐๔,๗๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

รวมท้ังสิ้น ๓๙ ๑,๔๔๖,๓๕๐ ๑,๐๔๕,๖๐๐ ๓๕๔,๔๐๐ ๓๙ ๒,๘๑๖,๓๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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๓.๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน   
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๑.๑ จ านวนชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒ พ้ืนที่ 
๑.๒ จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมอยธุยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ไม่น้อยกว่า 1 แหล่ง 
1.3 จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมอยธุยาและภมูิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ไม่น้อยกว่า 5 คน 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ 2 ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๑.๑ มีศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเพ่ือให้บริการข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา  ๑ ศูนย ์
๑.๒ มีกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม 
1.3 มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
1.4 มีวารสารวชิาการที่ผ่านหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ๑ วารสาร 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา   
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
1.1 ผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับสถาบนั คะแนนอยู่ในระดับด ี
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
1.4 จ านวนบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการระดับมหาวิทยาลยั ไม่น้อยกว่า ๑  MOU 
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ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ๒๗ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ๓,๖๕๐ คน 
ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘๕ 
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รายละเอียดโครงการ  (งบประมาณแผ่นดิน) 
 

รหัสกจิกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

รหัสโครงการ  ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๖  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น     ๕๒๖,๐๐๐ งบแผ่นดิน 
 ๑ กิจกรรมจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (๒ ฉบับ) ๑๒๖,๐๐๐  
 ๒ กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งท่ี ๑ ๗๐,๐๐๐  
 ๓  กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งท่ี ๒ ๗๐,๐๐๐  
 ๔  กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ๕๐,๐๐๐  
 ๕ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี ๑ ๒๖,๓๐๐  
 ๖ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี ๒ ๒๖,๓๐๐  
 ๗  กิจกรรม วันอนุรักษ์ มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย ๗๕,๐๐๐  
 ๘  กิจกรรม ยกระดบัแหล่งเรียนรูภู้มปิัญญาท้องถิ่น ๓๙,๒๐๐  
 ๙  กิจกรรม เรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๑ ๒๑,๖๐๐  
 ๑๐  กิจกรรม เรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๒ ๒๑,๖๐๐  
รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๕  โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม     ๒๐๙,๐๐๐ งบแผ่นดิน 
 ๑ กิจกรรม สร้างสรรคศ์ิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี  ๕ ๑๐๐,๐๐๐  
 ๒ กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ๙,๐๐๐  
 ๓ พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก ๑๐๐,๐๐๐  
รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๔  โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน   ๓๐,๐๐๐ งบแผ่นดิน 
 ๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๓๐,๐๐๐  
รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๘  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน     ๓๕๘,๕๕๐ งบแผ่นดิน  (ยุทธศาสตร์) 

 ๑ กิจกรรม การศึกษา รวบรวม ข้อมลูด้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓๖,๐๐๐  
 ๒  กิจกรรม คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมและ มีศักยภาพทางการผลิต 
             และมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด 

๒๗,๐๐๐ 
 

 

 ๓  กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ๑๕๕,๕๕๐  
 ๔ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการน าผลติภณัฑ์ไปจัดจ าหน่ายและศึกษาดูงาน ๑๔๐,๐๐๐  
 

รวมเป็นเงิน  ๑,๐๙๓,๕๕๐ บาท 
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รายละเอียดโครงการ  (งบบ ารุงการศึกษา) 

รหัสกจิกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ๕๐๐,๐๐๐ งบบ ารุงการศึกษา 

 ๑ กิจกรรม เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ท าบุญตักบาตร) (คคศ.) ๑๒,๐๐๐  
 ๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น (ข้าวต้มมัดไต้) ๔๗,๙๐๐  
 ๓ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น (บายศรี) ๔๗,๙๐๐  
 ๔ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น (ขนมกง) ๔๗,๙๐๐  

 ๕ กิจกรรม ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖๐,๐๐๐  

 ๖ กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตา่งประเทศ ๑๐๐,๐๐๐  

 ๗ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๑ ๓๕,๐๐๐  

 ๘ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๒ ๓๕,๐๐๐  

 ๙ กิจกรรม แหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ๑๑๔,๓๐๐  

รวมเป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดโครงการ  (จากเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (รายได้ตลาดนัด)) 

รหัสกจิกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

กิจกรรมวันส าคัญจากเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากทีร่าชพสัดุ (รายได้ตลาดนัด) ๒๔๙,๗๐๐ รายได้ตลาดนัดฯ 

 ๑ กิจกรรม วันสงกรานต์ ๘๒,๕๐๐  
 ๒ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) ๓๔,๐๐๐  
 ๓  กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันวิสาขบูชา) ๓,๐๐๐  
 ๔  กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันมาฆบูชา) ๓,๐๐๐  

 ๕  กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันอาสาฬบูชา) ๓,๐๐๐  

 ๖  กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนพรรษา) ๒๓,๐๐๐  

 ๗  กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) ๔๙,๐๐๐  

 ๘  กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง) ๕๒,๒๐๐  

รวมเป็นเงิน  ๒๔๙,๗๐๐ บาท 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- - 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

โครงการหลกั วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
กิจกรรมหลกั 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลกั 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการ
หลัก 

โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๙๙,๕๐๐ งบบ ารุงการศึกษา ๓๒๗,๖๘๐ - สอศ. - 
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๓๒๒,๘๐๐ งบแผ่นดิน ๙๐๕,๙๐๐ ๕ รายการ สอศ.  

รายละเอียดโครงการ 

รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๒  โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา     ๒๙๙,๕๐๐ งบบ ารุงการศกึษา 
 ๑ กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๗๒,๓๒๐  
 ๒ กิจกรรม ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและคา่ไฟฟ้าหอศลิป ์ ๕๕,๐๐๐  
 ๓ กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๕,๑๘๐  
 ๔ กิจกรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม ๑๗,๕๐๐  
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รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๓  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา    ๒๙,๕๐๐ งบบ ารุงการศกึษา 
 ๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน) ๒๕,๐๐๐  
 ๒ กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน) ๔,๕๐๐  
รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๑  จัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    ๓๒๒,๘๐๐ งบแผ่นดิน 
 ๑ กิจกรรม จดัซื้อครภุัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
   ๑. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
       ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๘ เครื่อง (๒๘,๖๐๐) จ านวนเงิน ๒๒๘,๘๐๐ 
   ๒. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
       ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง (๔๗,๐๐๐) จ านวนเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท 

๓๒๒,๘๐๐  

รวมเงินงบประมาณ   ๑,๒๖๓,๐๘๐ บาท 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น   รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๖ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓๓๑๘ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB ๔๐๑ จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (๕ ชุมชน) สงป. 

       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๑, ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : ๐๑๐๑, ๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรค
ศิ ลปวิทยา เพ่ื อ ความเจริญกาวหนาอยางมั่ นคงและยั่ งยื นของปวงชน มี สวนร่วมในการจัดการการบ ารุ งรักษาการ                                         
ใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม               
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู นอกจากนี้ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้พระราชทานพระราชด ารัสไว้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน           

ส่วนที่ 4 
รายละเอียด กิจกรรม/โครงการ 
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ซึ่งทรงย้ าให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ว่า “...อยากให้ทุกคน                   
มีก าลังใจที่จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริง ๆ 
จัง ๆ ในเรื่องการด ารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อส าคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนที่เห็นประโชน์แก่ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสังคม  คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศ                  
ได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก...”       
จากพระราชด ารัสของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง จึงได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงาน                     
สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลัก  ในการท านุบ ารุง   
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา และบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น                 
ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ จึงก าหนดการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์                 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และแผน               
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑,๘๔๐ คน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ๑. รวบรวมองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา และเผยแพร่
ผ่านวารสาร เอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๒. จัดกิจกรรมสัมมนา / อบรม ให้ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 
 ๓.กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 
๗. ระยะเวลา  วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที ่๓๐/๐๙/๒๕๖๓    
๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
๙. งบประมาณโครงการ ๕๒๖,๐๐๐ บาท  แหล่งงบประมาณ ๑, งบประมาณแผ่นดิน 
๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปรมิาณ   
   ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๘๐ 
   ๒. รอ้ยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในทอ้งถิ่นและทักษะทีจ่ าเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕ 
   ๓. จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมปิัญญาทอ้งถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรม ๙ 
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ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

   ๔. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน ๑,๘๔๐ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. รอ้ยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารว่มโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕ 
เชิงเวลา   
   ๑. รอ้ยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ ๘๕ 

๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
 

รหัส  
๑๒ 
หลัก 

ช่ือกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒
(ม.ค.๖๓-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓
(เม.ย.๖๓-ม.ิย.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 
 ๑. กิจกรรมจัดท า

วารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (๒ ฉบับ) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒-๔ 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
รายละเอียด :  
• ค่าตอบแทน  
-ค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความวิชาการ ๒ ฉบับ ๆ ละ 
๙,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย  
-ค่าจ้างท าวารสารวิชาการ ปีที่ ๑๒ จ านวน ๒ ฉบับ ๆ  ละ  
๕๔,๐๐๐ บาท ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๒๖๐๐๐ บาท 

๑๒๖,๐๐๐ - ๖๓,๐๐๐ - ๖๓,๐๐๐ 

 ๒. กิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ คร้ังท่ี ๑ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
• ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร  ๓ คน  ๆละ ๓  ชั่วโมง ๆ  ละ  
๖๐๐ บาท  เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท 
• ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๒๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อ  ๆละ 
๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๒๐๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐บาท 
-ค่าจ้างท ารูปเล่มเอกสารประกอบการสัมมนา ๒๐๐ 
ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าตกแต่งสถานที่ ๑ ครั้ง  ๕,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
• ค่าวัสดุ  
-ค่าวัสดุ ๑ ครั้ง ๕,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๗๐๐๐๐ บาท 

๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ - - 

 ๓. กิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ คร้ังท่ี ๒ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
• ค่าตอบแทน  
-ค่าตอบแทนวิทยากร  ๓ คน ๆ ละ ๓  ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐บาท 
• ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๒๐๐ คน  ๆละ ๒ มื้อ  ๆละ 
๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๒๐๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างท ารูปเล่มเอกสารประกอบการสัมมนา ๒๐๐ ชุด ๆ  ละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าตกแต่งสถานที่ ๑ ครั้ง  ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 
• ค่าวัสดุ  
-ค่าวัสดุ ๑ ครั้ง ๕,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๗๐๐๐๐ บาท 
 
 

๗๐,๐๐๐ - - - ๗๐,๐๐๐ 
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รหัส  
๑๒ 
หลัก 

ช่ือกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒
(ม.ค.๖๓-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓
(เม.ย.๖๓-ม.ิย.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 
 ๔. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

เร่ืองอยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
• ค่าใช้สอย  
-ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรม ๑ 
ครั้ง ๆ ละ ๑,๒๐๐ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน 
๒๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๑,๒๐๐ คน ๆ ละ  
๑ มื้อ ๆ ละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุในการจัดอบรม ๑-๑๐ รายการ เป็นเงิน 
๘,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๕๐๐๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐ - - - ๕๐,๐๐๐ 

 ๕. กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา คร้ังท่ี ๑ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :   
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ๒ คน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๗,๒๐๐ บาท 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร ๓๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๓๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ 
๓๕ บาท  เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
• ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุการ
ฝึกอบรมกระดาษท าเกียรติบัตร ฯลฯ ๑ ครั้ง เป็นเงิน 
๑๔,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๖๓๐๐ บาท 

๒๖,๓๐๐ - ๒๖,๓๐๐ - - 

 ๖. กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา คร้ังท่ี ๒ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :   
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คนๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๗,๒๐๐ บาท 
• ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร ๓๐ คนๆละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๓๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ 
๓๕ บาท เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
• ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  
วัสดุการฝึกอบรมกระดาษท าเกียรติบัตร ฯลฯ ๑ ครั้ง 
เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๖๓๐๐ บาท 

๒๖,๓๐๐ - ๒๖,๓๐๐ - - 

 ๗. กิจกรรมวันอนุรักษ์ 
มรดกไทย และยกย่องเชิดชู
เกียรติ บุคคลผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๓ 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
• ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และพิจารณา
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ๖ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท  
เป็นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท 
• ค่าใช้สอย 
-ค่าจ้างท าโล่รางวัล ๑ ครั้ง x ๑๐ ชิ้น ๆ ละ ๑,๕๐๐ 
บาท เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
-ค่ า จ้ า งต ก แ ต่ งส ถ าน ที่ ถ ว าย พ ร ะ พ รส ม เด็ จ                      
พ ระ ก นิ ษ ฐ าธิ ร าช เจ้ า  ก รม ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ๑ งาน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดท าเอกสารสู จิบั ตรประกอบกิจกรรม                  
๑ ครั้ง ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ ๑๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ 
บาท 
 

๗๕,๐๐๐ - - ๗๕,๐๐๐ - 
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รหัส  
๑๒ 
หลัก 

ช่ือกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒
(ม.ค.๖๓-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓
(เม.ย.๖๓-ม.ิย.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 
-ค่ าอาหารว่ างและ เค รื่ อ ง ด่ื ม  ๑๐๐  คน  ๆ  ละ              
๑ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท 
• ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ๒๗,๑๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๗๕๐๐๐ บาท 

 ๘. กิจกรรมยกระดับแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าป้ายและสื่อการเรียนรู้ ณ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผู้ได้รับรางวัลบุษราคัม
มณีศรีราชภัฏ ๕ แห่ง  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓๙๒๐๐ บาท 
 

๓๙,๒๐๐ - ๓๙,๒๐๐ - - 

 ๙. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน คร้ังท่ี ๑ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๓ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
รายละเอียด :  
• ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คนๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ
๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓,๖๐๐ บาท  
• ค่าใช้สอย 
-ค่าเช่ าเหมารถพานั กศึกษา เยาวชน เจ้าหน้าที่            
และอาจารย์จ านวน ๔๐ คน ไปยังแหล่งเรียนรู้              
ภูมิปัญญาท้องถ่ินผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ                   
๔ คัน ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๔๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ 
๓๕ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ๑๐๐บาท จ านวน 
๔๐ คน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๑๖๐๐ บาท 

๒๑,๖๐๐ - - ๒๑,๖๐๐ - 

 ๑๐. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน คร้ังท่ี ๒ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๓ 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
รายละเอียด : •  
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ๑ คนๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ 
๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓,๖๐๐ บาท  
• ค่าใช้สอย 
-ค่าเช่าเหมารถพานักศึกษา เยาวชน เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์จ านวน ๔๐ คน ไปยังแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ๔ คัน ๆ  ละ 
๒,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท  
-ค่ าอ าห ารว่ า งแ ล ะ เค รื่ อ ง ด่ื ม  ๔ ๐  ค น ๆ  ล ะ                     
๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท จ านวน 
๔๐ คน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๑๖๐๐ บาท 

๒๑,๖๐๐ - - ๒๑,๖๐๐.๐๐ - 

รวม ๕๒๖,๐๐๐     

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา  
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๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๑
(ต.ค.๖๒–
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาส ๒
(ม.ค.๖–มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาส ๓
(เม.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔
(ก.ค.๖๓–
ก.ย.๖๓) 

๑. กิจกรรมจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
(๒ ฉบับ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสารออกตามก าหนด รายการ - ๑ - ๑ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความมีมาตรฐานตามเกณฑ์ TCI รายการ - ๑ - ๑ 
๒. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม 
คน - ๒๐๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - ๘๕ - - 

๓. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน - - - ๒๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - - - ๘๕ 

๔. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน - - - ๑๒๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - - - ๘๕ 

๕. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน - ๓๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - ๘๕ - - 

๖. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน - ๓๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - ๘๕ - - 

๗. กิจกรรมวันอนุรักษ์ มรดกไทย และยกย่อง
เชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม - - ๑๐๐ - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - - - - - 

๘. กิจกรรมยกระดับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รายการ - ๕.๐๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - - - - - 

๙. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครั้งที่ ๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน - - ๔๐ - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - - ๘๕ - 

๑๐. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครั้งที่ ๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

คน - - ๔๐. - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - - ๘๕ - 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม   

     รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๕ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓๓๑๘ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB ๓๐๒ จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ จ านวน (๓๐๐ คน) 

              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๓, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : ๐๓๐๒, ๓.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 พระนครศรีอยุธยา นับเป็นเมืองที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย ด้วยเคยเป็นราชธานีของไทย
ยาวนานถึง ๔๑๗ ปี และยังปรากฏร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตให้เห็นได้  กระทั่งเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีมติประกาศให้บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น “เมืองมรดกโลก”รวมพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นเมืองมรดกโลก ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่      
บนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  อย่างไรก็ตาม มิใช่แต่เฉพาะพ้ืนที่ที่ประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่มีโบราณ
สถานที่ส าคัญ และสวยงาม เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เท่านั้น  หากแต่ในทุกอ าเภอของ                
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความเป็ นมหานครของ
พระนครศรีอยุธยาในอดีตด้วย เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากนัก เส้นทางคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางไป
ยังภูมิภาคต่าง ๆ 
 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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 ๒. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๘๐๐ คน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ๑.ด าเนินการประสานงานโครงการและติดต่อวิทยากร 
 ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๓.ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
 ๔.ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓    
๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
๙. งบประมาณโครงการ ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท    แหล่งงบประมาณ ๑, งบประมาณแผ่นดิน 
๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปรมิาณ   
   ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๕๐๐ 
   ๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน ๘๐๐ 
   ๓. จ านวนผลงานด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก ผลงาน ๑๐ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. รอ้ยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และทกัษะที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕ 
เชิงเวลา   
   ๑. รอ้ยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ ๘๕ 

๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ช่ือกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒
(ม.ค.๖๓-
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 
 ๑. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

อยุธยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
รายละเอียด : ใช้สอย 
รายละเอียด :  
-ค่าจ้างจัดท าบอร์ดนิทรรศการจ านวน ๔ บอร์ด ๆ 
ละ ๑๐,๐๐๐ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดท าวิดีโอแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดท าเอกสารแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
ค่าจ้างท าป้ายแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - - 

 ๒. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และ
พัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
• ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  ๑ คน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
• ค่าใช้สอย  
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย ๑ ครั้ง ๆ 
ละ ๕๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๕๐ คน ๆ ละ  

๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ - - 
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รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ช่ือกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒
(ม.ค.๖๓-
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 
๑ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท ๑,๗๕๐ บาท 
• ค่าวัสดุ  
- วัสดุอุปกรณ์ ๒,๙๕๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๙๐๐๐ บาท 

 ๓. พัฒนาศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
อยุธยาเมืองมรดกโลก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๓ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
รายละเอียด :  
• ค่าใช้สอย  
-ค่าจัดท าหนังสือน าชมวัฒนธรรมสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
๕๐๐ เล่ม  ๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าจัดท าแผ่นพับขนาด A๓ น าชมวัฒนธรรมสถาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๑,๒๐๐ ใบ ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน 
๓๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม
สถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๔,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๐๐๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ - 

รวม ๒๐๙,๐๐๐     

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา   

๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.๖๒–
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.๖–
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๓–
ก.ย.๖๓) 

๑. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนิทรรศการ งาน - ๔ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - - - - - 

๒. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และ
พัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน - ๕๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินและทักษะที่จ าเป็นเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - ๘๕ - - 

๓. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยาเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน - - ๒๐๐ - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินและทักษะที่จ าเป็นเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - - ๘๕ - 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน     

รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๔ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓๑๐๘ โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB ๔๐๑ จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (๕ ชุมชน) สงป. 

           แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๑, ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : ๐๑๐๑, ๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้มาจากการทรงงาน
อย่างหนักตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างผาสุก ด้วยโครงการตามพระราชด าริ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เราชาวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเคยได้รับน้ าพระทัยของพระองค์ผ่ านโครงการตามพระราชด าริ  เช่น  โครงการก่อสร้าง                        
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และการพัฒนาเป็นพ้ืนที่รับน้ าตามโครงการแก้มลิง ณ ทุ่งมะขามหย่อง โครงการ
ปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพที่ส่งผลให้พวกเรามีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                       
ที่ทรงด าเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช จึงทรงแนะน าให้                     
พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี น าศาสตร์แห่งพระราชามาเป็นหลักการบริหารประเทศ ความใส่พระราช
หฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยได้เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรม
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โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร   จากพระราชกรณียกิจหลายด้าน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริม
การเกษตรไทย การให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทรงแนะน าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า 
เพ่ือเป็นรากฐานการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการส่งเสริม และสนับสนุนการน าศาสตร์พระราชา และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา                
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถน า
ศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับการด ารงชีวิต ตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถน าศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับ
การด ารงชีวิต ตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ที่สนใจทั่วไป จ านวน ๓๐ คน 
๖. วิธีการด าเนินงาน การอบรมทางวิชาการ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓    

๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

๙. งบประมาณโครงการ ๓๐,๐๐๐ บาท    แหล่งงบประมาณ ๑, งบประมาณแผ่นดิน 

๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปรมิาณ   
   ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน ๓๐ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. จ านวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน้อมน าศาสตร์พระราชา                  
สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

ชุมชน ๕ 

เชิงเวลา   
   ๑. รอ้ยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ ๘๕ 

๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
 

รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๓-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 
 ๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ   
ไตรมาส ๒   
(มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
• ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๆ ละ 
๖ ชั่วโมง ๆ  ละ ๖๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท 
 
 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - - 
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สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

• ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน ๆ ละ  
๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๓๐ 
คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท 
เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
-ค่าบ ารุงรถ/ค่าน้ ามัน ๑ ครั้ง ๆ ละ 
๑ งาน ๆ ละ เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท 
• ค่าวัสดุ  
-วัสดุในการจัดกิจกรรม ๑๒,๒๐๐ 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓๐๐๐๐ บาท 

รวม ๓๐,๐๐๐     

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา   

๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.๖๒–ธ.ค.๖๒) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.๖–มี.ค.
๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๓ มิ.ย.

๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๓–ก.ย.๖๓) 

๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

คน - ๓๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชด าริและน้อมน าศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ยั่งยืน 

รายการ - ๕ - - 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๘ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓๑๐๑ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S ๑๐๑ จ านวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน้อมน าศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน (อย่างน้อย ๕ ชุมชน) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๑, ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : ๐๑๐๓, ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินภารกิจหลักที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน้อมน าหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นหลักในการปฏิบัติงาน จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้า OTOP ที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์                         
ให้ได้มาตรฐาน จึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน 
เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐและ                   
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การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสินค้าเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการขับเคลื่อนให้เกิด  
การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ  
สร้างเอกลักษณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 ๓. เพ่ือสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๑  ผลิตภัณฑ์  จังหวัดอ่างทอง ๑  ผลิตภัณฑ์ 
๖. วิธีการด าเนินงาน จัดอบรบ 
๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓    
๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
๙. งบประมาณโครงการ ๓๕๘,๕๕๐ บาท  แหล่งงบประมาณ ๑, งบประมาณแผ่นดิน 
๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปรมิาณ   
   ๑. จ านวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ๔ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. จ านวนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ๔ 
เชิงเวลา   
   ๑. รอ้ยละความส าเร็จ ร้อยละ ๘๕ 

 

๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ช่ือกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒
(ม.ค.๖๓-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓
(เม.ย.๖๓-มิ.ย.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 

 ๑. กิจกรรมการศึกษา รวบรวม 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒  
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย  
รายละเอียด :  
๑.๑ ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๒ 
พื้นที่ ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ ค่าจ้างจัดท ารูปเล่ม จ านวน ๒   
พื้นที่  ๆละ ๓,๐๐๐ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท 

๓๖,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ - - 

 ๒. กิจกรรมคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายจาก
ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเข้า
ร่วมกิจกรรมและ มีศักยภาพ
ทางการผลิตและมีความพร้อม
ในการพัฒนาเชิงตลาด 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จ านวน ๓  
คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (จ านวน ๒ พื้นที่) 
เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
๑.๒ ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๒ 
คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

๒๗,๐๐๐ - ๒๗,๐๐๐ - - 
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รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ช่ือกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒
(ม.ค.๖๓-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓
(เม.ย.๖๓-มิ.ย.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒  
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

๑.๓ ค่าจ้างจัดท ารูปเล่ม พื้นที่ ๆ ละ 
๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๗,๐๐๐ บาท 

 ๓. กิจกรรมจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๓  
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
-ค่ าต อ บ แท น วิ ท ย าก ร  จ าน ว น  ๕               
คน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน ๑๒ 
คน ๆ ละ๑๐ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน 
๔,๒๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๒ คน  ๆละ   
๕ มื้อ ๆ  ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากรและผู้ประกอบการ 
จ านวน ๗ ห้อง ๆ ละ ๖๕๐ บาท           
เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท จ านวน ๔ คืน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์เป็นเงิน ๖๑,๑๕๐ บาท 
-ค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และตราสินค้า เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๕๕,๕๕๐ บาท 

๑๕๕,๕๕๐ - - ๑๕๕,๕๕๐ - 

 ๔. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน
การน าผลิตภัณฑ์ไปจัดจ าหน่าย
และศึกษาดูงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๓  
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
รายละเอียด :   
-ค่าวิทยากร จ านวน ๑ คน ๆ ละ จ านวน 
๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๗,๒๐๐  บาท  
-ค่าเช่ารถ จ านวน ๒ คัน ๆ  ละ ๒,๘๐๐ บาท 
(จ านวน ๓ วัน) เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท 
-ค่าที่พัก จ านวน ๗ ห้อง ๆ  ละ ๑,๕๐๐ บาท 
(จ านวน ๒ คืน) เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าวิทยากรน าชม จ านวน ๓ คน ๆ ละ  
๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๐,๘๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑๔ คน ๆ  ละ 
๒ มื้อ ๆ ละ ๑๕๐ บาท  
เป็นเงิน๑๒,๖๐๐  บาท  
-ค่าจ้างจัดท าเอกสารแนะน าผลิตภัณฑ์ 
จ านวน ๔ ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ ๑๐๐ ชุด 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
-ค่าจ้างท าป้ายผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท  

๑๔๐,๐๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐ - 

รวม ๓๕๘,๕๕๐     

 
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ   
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๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.๖๒–ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.๖–มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๓–ก.ย.

๖๓) 
๑. ๑.กิจกรรมการศึกษา รวบรวม ข้อมูล        
ด้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จ านวนผลิตภัณฑ์ 

ชิ้น - ๔ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
จ านวนผลิตภัณฑ์ 

ชิ้น - ๔ - - 

๒. ๒.กิจกรรมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม
และ มีศักยภาพทางการผลิตและมีความ
พร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จ านวนผลิตภัณฑ์ 

ชิ้น - ๔ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
จ านวนผลิตภัณฑ์ 

ชิ้น - ๔ - - 

๓. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการแก่
ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - - - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจ 

ร้อยละ - - ๘๕ - 

๔ . กิ จกรรมอบรมให้ ความรู้ ในการน า
ผลิตภัณฑ์ไปจัดจ าหน่ายและศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - - - - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจ 

ร้อยละ - - ๘๕ - 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม     

    รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๗ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓๓๒๐ โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต/โครงการ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB ๔๐๑ จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (๕ ชุมชน) สงป. 

              แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๑, ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : ๐๑๐๑, ๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา๗ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรค
ศิลปวิทยาเพ่ือ ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา                       
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท าการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูนอกจากนี้“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี               
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”ได้พระราชทาน พระราชด ารัสไว้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน                  
ซึ่งทรงย้ าให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นว่า“ อยากให้ทุกคนมีก าลังใจ
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ที่จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริง  ๆ จัง ๆ                   
ในเรื่องการด ารงชีวิต  ในเรื่องความรู้ทั่ วไปและข้อส าคัญคือผลิตคนดีผลิตคนที่ เห็นประโชน์แก่ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และสังคมคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง
ถ้าหากตั้งใจร่วมกันและคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก” จากพระราชด ารัส
ของพระองค์ท่านมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง จึงได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก  รักษ์ท้องถิ่น ให้นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

๒. เพ่ือสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. เพ่ือบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
๕. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างคณะและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑,๕๓๐ คน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ๑. รวบรวมองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา และเผยแพร่
ผ่านวารสาร เอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๒. จัดกิจกรรมบูรณาการ ให้ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 
๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓    
๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
๙. งบประมาณโครงการ ๗๔๖,๑๐๐ บาท 

แหล่งงบประมาณ ๕, งบ อื่น ๆ 
๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปรมิาณ   
   ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม คน ๑,๕๓๐ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. ตวับ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาที่ ๔.๒ : การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

คะแนน ๔ 

เชิงเวลา   
   ๑. รอ้ยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ ๘๕ 
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๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๓-
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-
ก.ย.๖๓) 

 ๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ท าบุญ
ตักบาตร) (คคศ.) 

ค่าวัสดุ 
รายละเอียด : ค่าวัสดุ ๑๒,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท 

๑๒,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - 

 ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด 
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ข้าวต้ม
มัดไต้) (คณะครุศาสตร์) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  จ านวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหาร  จ านวน ๔๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  
-ค่าป้ายกิจกรรม จ านวน ๑ ป้าย ๆ  ละ ๕๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๒ คน ๆ ละ ๖ 
ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๓,๗๐๐  บาท 

๒๓,๗๐๐ - ๒๓,๗๐๐ - - 

 ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด 
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (บายศรี) 
(คณะวิทยาการจัดการ) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  จ านวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหาร  จ านวน ๔๐ คน  ๆละ ๑ มื้อ  ๆละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  
-ค่าป้ายกิจกรรม จ านวน ๑ ป้าย ๆ  ละ ๕๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๒ คน ๆ ละ          
๖ ชม.  ๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๓,๗๐๐  บาท 

๒๓,๗๐๐ - ๒๓,๗๐๐ - - 

 ๔. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด 
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ขนมกง) 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ  จ านวน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหาร  จ านวน ๔๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  
ค่าป้ายกิจกรรม จ านวน ๑ ป้าย ๆ  ละ ๕๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๒ คน ๆ ละ            
๖ ชม.  ๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๓,๗๐๐  บาท 

๒๓,๗๐๐ - ๒๓,๗๐๐ - - 

 ๕. ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๓-๔ 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใช้สอย 
รายละเอียด :  
•ค่าใช้สอย  
-ค่าจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๐๐ เล่ม ๆ ละ         
๘๐ บาท เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน ๓ เรื่อง 
จ านวน ๓ คน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๔,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท 

๔๘,๐๐๐ - - ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 

 ๖. อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
 
 

ใช้สอย 
รายละเอียด : - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก  
- ค่ายานพาหนะ/ค่าบ ารุงรถ/ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท 
 
 

๖๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - 
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รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๓-
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-
ก.ย.๖๓) 

 ๗. กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี ๕ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
-ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๒ ชั่วโมง จ านวน ๓ 
คน  ๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๓,๒๐๐ บาท 
• ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารกลางวัน (๒ วัน) ๒ มื้อ ๆ ละ ๕๐              
คน ๆละ ๑๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ 
-ค่าอาหารว่าง (๒ วัน) ๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐            
คน ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑ คืน ๓ คนๆละ ๑,๔๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
• ค่าวัสดุ  
- วัสดุในการจัดกิจกรรม ๓๕,๖๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๐๐๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 ๘. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่ง
เมืองมรดกโลก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
จ านวน ๒ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท จ านวน ๑๐ วัน        
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจ านวน  
๓ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑๐ วัน  
เป็นเงิน๙,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างการแสดงดนตรีและนาฐศิลป์  
จ านวน ๑๐ วัน ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างติดต้ังระบบแสงเสียง  
จ านวน ๑๐ วัน ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ ๘,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๔๕๕,๐๐๐ บาท 

๔๕๕,๐๐๐  ๔๕๕,๐๐๐ - - 

รวม ๗๔๖,๑๐๐     

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา   

๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.๖๒–
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.๖–
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๓–
ก.ย.๖๓) 

๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
(ท าบุญตักบาตร) (คคศ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน - ๒๐๐ ๑๐๐ - 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสนพิธี 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ - ๘๕ ๘๕ - 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ข้าวต้มมัดไต้) (คณะครุศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน - ๔๐ - - 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตลักษณ์ของท้องถ่ินที่ได้รับการอนุรักษ์ 
สืบทอด และเผยแพร่ 

รายการ - ๑ - - 

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (บายศรี) (คณะวิทยาการจัดการ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน - ๔๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตลักษณ์ของท้องถ่ินที่ได้รับการอนุรักษ์ 
สืบทอด และเผยแพร่ 

รายการ - ๑ - - 

๔. อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ขนมกง) (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน - ๔๐ - - 
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กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.๖๒–
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.๖–
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๓–
ก.ย.๖๓) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตลักษณ์ของท้องถ่ินที่ได้รับการอนุรักษ์ 
สืบทอด และเผยแพร่ 

รายการ - ๑ - - 

๕. ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่
ได้รับการเผยแพร่ 

รายการ - - - ๓ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ครั้ง - - - ๓ 
๖. อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม คน - ๓๐ ๓๐ - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทาหน้าที่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ - ๘๕ ๘๕ - 

๗. กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้ง ๕๐ - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปะ ชิ้น ๑๕ - - - 
๘. กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน - ๑,๐๐๐ - - 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ - ๘๕ - - 
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา     

     รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๒ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓๔๐๓ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S ๔๐๑ ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric (๒๐๐๐ คะแนน),  

KPI : S ๔๐๒ จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (๒ ฐานข้อมูล), KPI : S ๔๐๓ จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้             
ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (๓ ระบบ), KPI : S ๔๐๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ ๕) 
             แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๔, ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่  : ๐๔๐๑, ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
ประเภทโครงการ 
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งจ าเป็นต้องมีส านักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการด าเนินงานต่าง  ๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา
จ าเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๖. วิธีการด าเนินงาน บริหารจัดการส านักงาน 

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓    

๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

๙. งบประมาณโครงการ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ. 

๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   ๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้ง ๒๔ 
   ๒. ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ,ค่าอาหารว่าง,ค่าจัดท าเอกสาร ครั้ง ๔ 
   ๓. ค่าวัสดุส านักงาน/ค่าถ่ายเอกสาร ครั้ง ๒ 
   ๔. ค่าวัสดุการเกษตร ครั้ง ๑ 
   ๕. ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน ครั้ง ๒ 
   ๖. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) บิล ๓๖ 
   ๗. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี ป้าย ๑๐ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ 
เชิงเวลา   
   ๑. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ ๘๕ 

๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
 

รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๓-
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-
ก.ย.๖๓) 

 ๑. กิจกรรมท่ี ๑ การบริหาร
จัดการส านักงานสถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑-ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายละเอียด :  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม 
ประสานงานราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลงใน
การอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จ านวนเงิน 
๕๗,๓๒๐ บาท 
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ ถ่ายเอกสาร  จ านวนเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุการเกษตร จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๗๒,๓๒๐ ๕๔,๓๓๐ ๘๙,๓๓๐ ๑๔,๓๓๐ ๑๔,๓๓๐ 
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-ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (เงินลงขัน) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๗๒๓๒๐ บาท 

 ๒. ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข 
๑๒ เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ -ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
รายละเอียด : ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๆ ละ ๑๒ เดือน ๆ 
และค่าไฟฟ้าหอศิลป์ จ านวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท 

๕๕,๐๐๐ ๑๓,๗๕๐ ๑๓,๗๕๐ ๑๓,๗๕๐ ๑๓,๗๕๐ 

 ๓. กิจกรรมท่ี ๒ ประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : งบด าเนินงาน ๒๕,๑๘๐  บาท 
ค่าตอบแทน  
-ค่าตอบแทนผู้ทรง คุณวุฒิ ๔ ครั้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  
ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๑๗ คน ๆ ละ ๔ ครั้ง ๆ ละ  
๓๕ บาท เป็นเงิน ๒,๓๘๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มเอกสาร ๑๗ คน ๆ ละ ๔ ครั้ง ๆ ละ  
๑๐๐  บาท เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๕,๑๘๐ บาท 

๒๕,๑๘๐ ๖,๒๙๕ ๖,๒๙๕ ๖,๒๙๕ ๖,๒๙๕ 

 ๔. กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ -ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายละเอียด : งบด าเนินงาน ๑๗,๕๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย  
-จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๐ ครั้ง ๑๒,๕๐๐ บาท ๑๒,๕๐๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มรายงานประจ า ๑ ครั้ง ๕,๐๐๐ บาท
  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๗,๕๐๐ บาท 

๑๗,๕๐๐ ๘,๑๒๕ ๓,๑๒๕ ๓,๑๒๕ ๓,๑๒๕ 

รวม ๒๗๐,๐๐๐     

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ   
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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา        รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๓ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓๓๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB ๓๐๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน (๑๗๖ คน), KPI : S ๓๐๔ จ านวนบุคลากรของสาย

วิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ ๔๐), KPI : S ๓๑๐ ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๒๐), KPI : S ๓๑๓ ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ (ร้อยละ ๘๕), KPI : S ๓๑๖ ระดับความส าเร็จของการจัดหา ดูแล 
และ ปรับปรุง ครุภัณฑ์ 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๓, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : ๐๓๐๔, ๓.๔ พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารย์และบุคลากร 

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[   ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งจ าเป็นต้องมีส านักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และในการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถาบัน
อยุธยาศึกษา จ าเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ใน
ด้านการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
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๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๖. วิธีการด าเนินงาน เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓    

๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

๙. งบประมาณโครงการ ๒๙,๕๐๐  บาท 
แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ. 

๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   ๑. จ านวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คน ๑๓ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน คน ๑๓ 
เชิงเวลา   
   ๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา คน ๑๓ 

๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๓-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-ก.ย.

๖๓) 
 ๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑-ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายละเอียด :  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /ค่า
ยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลงในการอบรม/
สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ ๖,๒๕๐ ๖,๒๕๐ ๖,๒๕๐ ๖,๒๕๐ 

 ๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบัน
อยุธยาศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี 
(๑,๕๐๐ x ๓ คน) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒-ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายละเอียด :  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา /ค่า
ยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลงในการอบรม/
สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ จ านวน ๓ 
คน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๔,๕๐๐ บาท 

๔,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวม ๒๙,๕๐๐     

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ   
 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๘ 
 

 

 

 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ :  โครงการสบืสานพิธีกรรมทางศาสนา     

     รหัสโครงการ ๖๓๑๗๐๐๐๐๐๙ 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  ๖๓B๐๑ โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ 

ผลผลิต/โครงการ  แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 
แผนงาน  แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S ๑๐๒ จ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม              

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา (อย่างน้อยด้านละ ๕ ชุมชน) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๐๑, ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  : ๐๑๐๔, ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ X ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืน ๆ.......................................................... 

๓. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา 
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง  ๆ ได้แก่การส่งเสริม
กิจกรรมการกุศล การจัดพิธีกรรมทางศาสนา การบริการกิจการสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมประเพณีที่ส าคัญตาม
โอกาส เพ่ือบริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ประชาชนทั่วไปในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ เข้าใจและ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองพันธกิจของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส านึก             
ในความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเข้าใจในคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ               
ของชาติ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมพิธีท าบุญวัดบรมพุทธาราม พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ                 
วันอาสาฬหบูชา พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายเทียนเนื่องในวัน เข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม                        
การบูรณาการด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน บุคลากรในมหาวิทยาลัย                
แต่ละท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของมรดกไทยทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นความงดงามตามวิถีไทย                  
อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอารยะ 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล พิธีกรรมทางศาสนา การบริการสาธารณประโยชน์ และกิจกรรม
ประเพณีต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวและส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๒. เพ่ือให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอก 
 ๓. เพ่ือเป็นสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ านวน ๑,๐๕๐ คน 
๖. วิธีการด าเนินงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันส าคัญตามประเพณีไทย 

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓    

๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

๙. งบประมาณโครงการ ๒๔๙,๗๐๐ บาท 

แหล่งงบประมาณ ๕, งบ อื่น ๆ 

๑๐.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน ๑,๒๕๐ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 
เชิงเวลา   
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๑๑. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
 

รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๓-
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-
ก.ย.๖๓) 

 ๑. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๓ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน   
-ค่าปัจจัยถวายพระพทุธ พระสงฆ์ ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย   
-ค่าจ้างจัดภัตตาหารพระพุทธ พระสงฆ์  
๑๐ ชุด  ๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดอาหารส าหรับผู้ร่วมงาน (กลางวัน) 
๔๕๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่  
เช่น ดอกไม้รดน้ าผู้อาวุโส , เวที ๑ งาน ๆ 
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างการแสดงดนตรี ๕,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ   
-ค่าเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน  
๙ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
-ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  ๘๒,๕๐๐  บาท 

๘๒,๕๐๐ - - ๘๒,๕๐๐ - 

 ๒. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
สถานที่ด าเนินการ 
วัดบรมพุทธาราม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าตอบแทน  
-ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย   
-ค่าภัตตาหารถวายพระพุทธ พระสงฆ์  
๑๐ ชุด ๆ  ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  
-ค่าอาหารส าหรับผู้ร่วมงาน (กลางวัน) ๑๕๐ 
คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ เช่น 
ดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา ๔,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ   
-ค่าเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน  
๑๐ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท 

๓๔,๐๐๐ - ๓๔,๐๐๐ - - 

 ๓. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(เวียนเทียนวันมาฆบูชา) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 
สถานที่ด าเนินการ 
วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค่าวัสดุ   
รายละเอียด : ค่าวัสดุ  
-ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ๑๐๐ ชุด ๆ ละ ๑๕ บาท 
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - - 

 ๔. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๓ 
สถานที่ด าเนินการ 
วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค่าวัสดุ 
รายละเอียด : ค่าวัสดุ  
-ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ๑๐๐ ชุด ๆ ละ  
๑๕ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ - 
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รหัส 
๑๒ 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๒-
ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๓-
มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๓-
มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๓-
ก.ย.๖๓) 

 ๕. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) 
ระยะเวลาด าเนินการไตรมาส ๔ 
สถานที่ด าเนินการ 
วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค่าวัสดุ 
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
-ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ๑๐๐ ชุด  ๆละ ๑๕ บาท 
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 

 ๖. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(หล่อเทียนพรรษา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าตอบแทน  
-ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย   
-ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ๑ ครั้ง 
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ   
-ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดพิธีหล่อเทียน
พรรษา ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน ๑๐ 
ชุด ๆ ละ ๕๐๐ เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๓,๐๐๐ บาท 

๒๓,๐๐๐ - - - ๒๓,๐๐๐ 

 ๗. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
(ถวายเทียนพรรษา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าตอบแทน 
-ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย   
-ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างกลองยาวและนางร า เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างตกแต่งต้นเทียนพรรษา ๑ ต้น  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าบ ารุงรถ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ   
-ค่าเครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าน้ ามัน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๔๙,๐๐๐ บาท 

๔๙,๐๐๐ - - - ๔๙,๐๐๐ 

 ๘. กิจกรรมวันลอยกระทง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,วัสดุ 
รายละเอียด :  
ค่าตอบแทน  
-ค่าวิทยากร ๔ คน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ   
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๕๒,๒๐๐ บาท 

๕๒,๒๐๐ ๕๒,๒๐๐ - - - 

รวม ๒๔๙,๗๐๐     

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา 
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๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.๖๒–ธ.ค.๖๒) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.๖–มี.ค.๖๓) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.๖๓ มิ.ย.๖๓) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.๖๓–ก.ย.๖๓) 

๑. กิจกรรมวันสงกรานต์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม คน - - ๔๕๐ - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
กิจกรรม 

ร้อยละ - - ๘๕ - 

๒. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
(ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - ๑๕๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
กิจกรรม 

ร้อยละ - ๘๕ - - 

๓. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
(เวียนเทียนวันมาฆบูชา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - ๑๐๐ - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ - ๘๕ - - 

๔. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
(เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - ๑๐๐ - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ - - ๘๕ - 

๕. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
(เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - - ๑๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ - - - ๘๕ 

๖. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
(หล่อเทียนพรรษา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - - ๑๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ - - - ๘๕ 

๗. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
(ถวายเทียนพรรษา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน - - - ๑๕๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ - - - ๘๕ 

๘. กิจกรรมวันลอยกระทง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คน ๑๐๐ - - - 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ ๘๕ - - - 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๕๓ 
 

 
 

 

 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ               
ได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุ
รายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็น
กลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ 

 

 
จัดท า (ร่าง)  

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัย สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
แผนงาน/โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๕๔ 
 

• (ต.ค.-
ธ.ค.)
ไตรมาส ๑

• (ม.ค.-
มี.ค.)

ไตรมาส ๒

• (เม.ย.-
มิ.ย.)
ไตรมาส ๓

• (ก.ค.-
ก.ย.)

ไตรมาส ๔

 
 

 

  ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติ สถาบันจึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

6.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 
 6.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ด้วยกลไก 
  1. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือเร่งรัด และติดตามการใช้
      จ่ายงบประมาณ 
  2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (3D) 
 
 6.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  

 
  
 ด้วยกลไก 
  1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
  2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)  
 
 
 

รอบ ๖ เดือน

(เดือนมีนาคม ๒๕๖3)

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนกันยายน ๒๕๖3)

ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมนิผล 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๕๕ 
 

6.2 การประเมินผลการด าเนินงาน 
 6.2.1  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
1 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
4 4 

2 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 5 
3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 52 ร้อยละ 98 

 
 6.2.2 เกณฑ์การวัด 
  

ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 

1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติรากชาร 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
  
 

4 พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ดังนี้ 
  (1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  =  ร้อยละ  52 
  (2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  =  ร้อยละ  98 
 

 

ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00-1.49 (ปรับปรุง) 
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 (พอใช)้ 
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (ปานกลาง) 
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 (ดี) 
ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 (ดีมาก) 
 

ผลรวมคะแนนประเมินความส าเร็จของทุกโครงการ 

จ านวนโครงการท้ังหมด 

ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50- ร้อยละ 59.99 
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60- ร้อยละ 69.99
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70- ร้อยละ 79.99 
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80- ร้อยละ 89.99 
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90- ร้อยละ 100 
 

จ านวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย x 100 

จ านวนตัวชี้วัดท้ังหมด 



 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งสถำบันอยุธยำศึกษำ 
ที่   21  /2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 และทบทวน  
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจ ำสถำบันอยุธยำศึกษำ 

--------------------------------------------------------- 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 
๗๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖                 
มาตรา ๙, ๑๓, ๑๔ และ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน                  
เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง                     
กับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุกส่วนราชการ                  
จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 41                             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และทบทวน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
(ปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์ ดร.จงกล    เฮงสุวรรณ  ประธาน 
๒. อาจารย์สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์  รองประธาน 
๓. อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   กรรมการ 
5. อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชัง   กรรมการ 
6. นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร  กรรมการ 
7. นางประภาพร   แตงพันธ์  กรรมการ 
8. นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา  กรรมการ 
9. นางสาธิยา   รื่นชล   กรรมการ 
10. นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   กรรมการ 
11. นายพัฑร์   แตงพันธ์  กรรมการ 
12. นายอายุวัฒน์  ค้าผล   กรรมการ 
๑3. นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ   กรรมการ 
14. นางยุพด ี   ป้อมทอง  กรรมการ 
๑5. นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
๑6. นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

/โดยมีหน้าที่/อ านาจ ดังนี้ ... 



 
โดยมีหน้ำที/่อ ำนำจ ดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน วางระบบและกลไก การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 2. วางแผนด าเนินการ ทบทวน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2564                    
(ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประจ าสถาบัน              
อยุธยาศึกษา โดยให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 3. พิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการ ที่สถาบันอยุธยาศึกษาน าเสนอ 
 4. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 5. ก ากับ เร่งรัด และติดตามการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 6. ประสานงานและ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2563 

 7. รายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

  
   (อาจารย์ ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ) 
   ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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