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โครงการกอสรางพระบรมราชานุสาวรยีพอขุนรามคําแหงมหาราช 

ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดเพชรบูรณ 

----------------------------  

 

1. หนวยงานท่ีรบัผดิชอบโครงการ : 

 1.1 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดัเพชรบรูณ 

 1.2 ชมรมรามคาํแหงเพชรบรูณ 

 

2. ลักษณะโครงการ : 

   โครงการเดมิ   โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

 

3. แผนงาน : แผนงานสนับสนุนการศกึษา งาน : สนับสนุนการศกึษา 

4. กจิกรรม :   กจิกรรมหลกั  กจิกรรมรอง  กจิกรรมสนบัสนนุ 

  กจิกรรมบรูณาการ  กจิกรรมโครงการจังหวดั 

 

5. หลักการและเหตุผล : 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดัเพชรบรูณ ในการประชุมคร้ังที ่1/2553 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 

เรือ่งการจัดสรางพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช มีมติเห็นชอบใหจัดสรางพระบรมรา

ชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช ณ บริเวณสนามหญาดานหนาอาคารพอขุนผาเมือง เพื่อถวาย

ความจงรักภักด ีนอมรําลกึถงึพระองคทานที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเอาพระนามของพระองคทาน

ตัง้เปนช่ือของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนสัญลักษณใหนักศึกษา เจาหนาที่และประชาชนทั่วไปได

สักการะยดึเหนี่ยวจิตใจ ใหสมัครสมานสามัคคกีันตลอดไป นัน้ 

 การจัดการกอสรางพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช ในครั้งนี้คณะกรรมการ

ชุดรเิริ่มดําเนนิการ จะเปนผูดาํเนนิการหาเงินทนุในการกอสรางเองทั้งหมด โดยวิธีจัดหาเงินดวยการจัด

งานกิจกรรมตาง ๆ  เชน  จัดการวิ่งการกุศลและขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาตามอัธยาศัย การ

ดําเนินการกอสรางจะจัดแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ใหมีหนาที่ในการนั้น ๆ  เพื่อความโปรงใส 

คณะกรรมการกอสรางจะเปดบัญชีรับบริจาคเงินฝากในนามบัญชี “กองทุนกอสรางพระบรมราชา        

นุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ และแสดงการ

เคลื่อนไหวของบัญชีผานเว็บไซดอยางตอเนื่องเพื่อการตรวจสอบ 
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6. ความสัมพันธเชื่อมโยงของโครงการ 

สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ  

จังหวัดเพชรบรูณ 
มหาวทิยาลยั 

พันธกจิ (Mission) :   

สงเสริมการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษา และการทํานุบํารุง

ศลิปวฒันธรรม 

พันธกจิ (Mission) :   

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

เปาประสงค (Goal) : 

สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

เปาประสงค (Goal) : 

ผูรับบรกิารทุกกลุมทุกวัยไดรับการศึกษาและการ

เรยีนรูตลอดชีวติ 

ยุทธศาสตร (Strategy) : 

สนบัสนนุการสรางโอกาสทางการศกึษาและการ

เรยีนรูตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร (Strategy) : 

การสรางโอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรู

ตลอดชีวติ 

 

7. วัตถุประสงค : 

วตัถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา 

(ปงบประมาณ) 

1. เพื่อเทดิทูนพระเกยีรตพิอขุน

รามคําแหงมหาราช ถวายความ

จงรักภักดแีละเปนที่สักการะของเหลา

นักศกึษา เจาหนาที่และประชาชนทั่วไป 

พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส า ว รี ย     

พอขนุรามคาํแหงมหาราช 

 

จํานวน 1 องค ต.ค.53 ถงึ

ก.ย.54 

2. เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความ

ผูกพันสามัคคีในหมูนักศึกษา ศิษยเกา 

เจาหนาที่และประชาชนทัว่ไป ใหรักและ

หวงแหนสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง 

นักศึกษา ศิษยเกา เจาหนาที่

แล ะประชาชนที่ เ ข า ร ว ม

กจิกรรม 

400 คน ต.ค.-ก.ย.54 
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8. ระยะเวลาดําเนินการ : 

 เดอืนธันวาคม 2553 – กันยายน 2554 

 

9. สถานท่ีดําเนินโครงการ/กจิกรรม : 

 มหาวทิยาลยัรามคําแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรต ิจังหวดัเพชรบรูณ 

 

10. วธิดีาํเนินการ : 

 10.1 นกัศกึษาประชุมหารอืรวมสาขาฯ 

 10.2 เขยีนโครงการเสนอมหาวทิยาลัยอนุมัติ 

 10.3 จัดหารเงินจากแหลงเงินภายนอกมหาวทิยาลยั เพือ่จัดสรางพระบรมราชานุสาวรยีพอขนุ

รามคําแหงมหาราชดวยวธิ ีดงันี้ 

   (1) จัดกจิกรรมตาง ๆ 

  (2) รับบรจิาคจากศษิยปจจุบนั ศษิยเกาและผูมีจิตศรัทธา 

 10.4 ออกแบบพระบรมราชานุสาวรยีพอขนุรามคาํแหงมหาราชและออกแบบฐานรากแทน

ประทับพระบรมราชานสุาวรยี 

 10.5 เสนอขออนุมัติจากกรมศลิปากร 

 10.6 พธิวีางศลิาฤกษกอสรางฐานราก 

 10.7 จัดสรางพระบรมราชานุสาวรยีพอขุนรามคําแหงมหาราชและหลอองคพระบรมรูปพอขุน

รามคําแหงมหาราช 

 10.8 จัดสรางพระบรมรูปหลายขนาด/ชนดิ เพื่อมอบใหผูบรจิาค 

 10.9 พธิอีญัเชิญพระบรมราชานสุาวรยีประทบัพระแทนและพธิบีวงสรวง 

 10.10 ประเมนิผลโครงการ 

 10.11 สรุปผลโครงการ 

 

11. วทิยากร : ไมม ี
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12. กจิกรรมยอยของโครงการ : 

รายละเอยีดกจิกรรมยอย ระยะเวลา  (ปงบประมาณ) 

1. ประชุมรวมระหวางนกัศกึษา ศษิยเกาและ 

สาขาฯ 

ต.ค.2553 

2. จัดหางบประมาณจากแหลงเงินภายนอก เพื่อ

หาทนุกอสราง ดวยวธิกีารดงันี้ 

    2.1 จัดงานการกศุลตาง ๆ 

    2.2 จัดสรางพระรูปองคพอขุนรามคําแหง

มหาราชขนาดตาง ๆ ไวมอบผูบรจิาค 

    2.3 รับบริจาคจากภาครัฐ/เอกชน บุคคลทัว่ไป 

ศษิยปจจุบนัและศษิยเกา รวมทั้งเจาหนาที่สาขาฯ 

พ.ย.2553-ก.ย.2554 

3. ขออนุมัตโิครงการตอมหาวทิยาลัย ธ.ค.2553 

4. ขออนุมัติกอสรางพระบรมราชานุสาวรียตอ

กรมศิลปากร 

ม.ค.2554 

5 .  ออกแบบพระบรมราชานุสาวรี ยพ อขุ น

รามคาํแหงมหาราชและฐานรากแทนประทบั 

ธ.ค.2553 

6. วางศลิาฤกษฐานราก ก.พ.-ม.ีค.2553 

7. จัดสรางพระบรมราชานุสาวรียและหลอองค

พระบรมรูปพอขนุรามคาํแหงมหาราช 

เม.ย.2553 

8. พิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียและพิธี

บวงสรวง 

ส.ค.2553 

9. ประเมนิผลโครงการ ก.ย.2553 

10. สรุปผลโครงการ ก.ย.2553 

หมายเหตุ ตารางกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 
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กจิกรรมในโครงการ : 

ลักษณะของกจิกรรม วนัท่ีจัด สถานท่ีดําเนินการ 

โครงการรวมมอืระหวาง

บุคลากรของสาขาฯ เจาหนาที่

ภาครัฐ/เอกชน ศษิยปจจุบัน 

ศษิยเกาและประชาชนทัว่ไป ใน

การจัดหาเงินทุนกอสรางพระ

บรมราชานุสาวรยีพอขุน

รามคําแหงมหาราช 

ตุลาคม 2553 ถงึ 

กันยายน 2554 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง สาขา

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวดัเพชรบรูณ 

 

13. งบประมาณ : 

 13.1 แหลงงบประมาณ :   งบคลงั     งบรายได   งบอื่นๆ    งบบรจิาค 

 13.2 กองทุน  :            กองทุนทั่วไป   กองทุนเพื่อการศกึษา   กองทุนวจัิย     

                                  กองทุนบรกิารวชิาการ    กองทนุกจิการนกัศึกษา    

                                  กองทุนสนิทรัพยถาวร    กองทุนพัฒนาบุคลากร  

                                  กองทุนบรกิารสุขภาพ    กองทุนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

                                    กองทุนสํารอง   

รายละเอยีดงบประมาณ                 หนวย : บาท 

หมวดงบรายจาย ปงบประมาณ เพิม่-ลด 

2553 2554 

งบเงินอุดหนุน : คาใชจายในพิธีการในการวางศิลาฤกษฐาน

รากและพิธีประดิษฐานจักไดขออนุมัติงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยตามความจําเปน เนนประหยัด เรียบงาย 

ถกูตองตามระเบยีบของทางราชการและทาทีจ่ายจรงิ 

   

งบรายจายอื่น : คาหลอพระบรมรูปและคากอสรางแทน

ประทับและตกแตงสถานที่ (เงินบรจิาค) 

 2,000,000  

หมายเหตุ 1. งบประมาณในพิธีวางศิลาฤกษฐานราก แทนประทับและพิธีประดิษฐานและ

บวงสรวง เนื่องจากมีระยะเวลาอีกหลายเดือนนับจากวันที่ขออนุมัติโครงการ เกรงวาคาใชจายจะแปร

ผันตามสถานการณทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการ เมื่อใกลเวลาจะดําเนินการ จะขอ

อนุมัตอิกีครัง้หนึ่ง 
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  2. งบประมาณในการกอสรางพระบรมรูปพอขุนรามคําแหงมหาราชและฐานรากแทน

ประทับรวมทั ้งตกแตงสถานที่ ในชั้นนี้กําหนดไวในวงเงิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

เนื่องจากสถานที่ที่จะตัง้แทนประทับเปนจุดที่จําตองปรับปรุงพื้นทีเ่พือ่ใหสมพระเกยีรตแิละสงางาม 

 

14. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ : 

  14.1 จัดทาํแบบสอบถามประเมนิผลและการดาํเนนิงานตามโครงการ 

 14.2 สรุปผลการดาํเนนิงานตามโครงการ 

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ : 

 15.1 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดัเพชรบรูณ 

 15.2 ชมรมรามคาํแหงมหาราช 

 

16. ผลผลติ/ผลลัพธของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลัพธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา 

(ปงบประมาณ) 

ผลผลติ    

1.  เงนิรายไดทกุชนดิเขาบญัชีกองทนุ 

2. ผูรวมพธิวีางศลิาฤกษ   

3.  ผูรวมพธิปีระดษิฐานและบวงสรวง 

จํานวนเงิน 

จํานวนคน 

จํานวนคน 

2,000,000 บาท 

300 คน 

300 คน 

ปงบประมาณ 2554 

(ต.ค.2553-ก.ย.2554) 

 

 
 


