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ค าน า    
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นตามหลักการและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 75 และ 
76 ตามแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัต
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9, 13, 14 และ 16 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 
และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 
และ ข้อ 9  
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ การติดตาม
ประเมินผล และเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของหน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                                                        กันยายน  2562 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น านโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หมวด ๒ กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ ส่วนราชการจัดท า
แผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามล าดับ เพ่ือแสดงให้เห็นทิศทางและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้  พัฒนาตนเอง
และประเทศชาติ 

 
 1.1.1  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้น 
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น 
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1.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 

มาตรา 34 ก าหนดให้ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

ตามเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมา เมื่อระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 จะสิ้นสุดตามกรอบเวลา เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการคณะ จึงต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะสู่
การปฏิบัติ 

1.2.2 เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 2.1  จุดแข็ง (Strength) 

1) มีหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่ า ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในท้องถิ่น 
3) มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่หลากหลายท าให้สามารถให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
4) คณะมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับประเทศ 
5) คณะมีระบบการให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มท่ี 
6) คณะท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จีน กัมพูชา ท าให้อาจารย์

และนักศึกษามีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศนั้น ๆ 
7) มีเครือข่ายกับประชาชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง และ

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทย 
8) มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความเป็นเมืองมรดกโลก 
9) อาจารย์ทุกหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

ที่เปิดสอน 
 

 2.2  จุดอ่อน (Weakness) 
1) บัณฑิตยังมีจุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สามารถแข่งขันได้ 
2) จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์ 
3) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
4) จ านวนผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
5) ไม่มีห้องสมุด และห้องปฏิบัติการทางภาษาประจ าคณะ 
6) การประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษายังไม่ทั่วถึง 
7) นักศึกษาใหม่บางคนมีพ้ืนฐานไม่เพียงพอในการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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2.3 โอกาส (Opportunity) 
1) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก 

2) อยู่ใกล้กรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง และแหล่งวิชาการของประเทศ 

3) มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางในท้องถิ่น กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
โอกาสที่ดีในการจัดท าหลักสูตร ตลอดจนการเป็นเครือข่ายการวิจัย นอกจากนั้นอาจเป็นแหล่งสนับสนุนส าคัญด้าน
ทุนและการช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

4) มีศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ในท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ โดยเฉพาะหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) นักศึกษาเดินทางมาศึกษาได้สะดวก ปลอดภัย และมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว 

6) ตั้งอยู่ในแหล่งอันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยการเป็นผู้น าในด้านการจัดท าหลักสูตร การวิจัย และการเผยแพร่องค์
ความรู้  

7) อยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษา
อาหรับ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเหล่านี้จะมีโอกาสสูงในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
2.4 อุปสรรค (Threat) 

1) บัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันเข้า

ท างานสูง 

2) การแข่งขันทางการศึกษาอย่างรุนแรงระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ต่อ

กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ท าให้จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ ท าให้นักศึกษามีทางเลือกใน

การศึกษามากข้ึน 

4) นโยบายของรัฐบาลที่เน้นให้ความส าคัญกับการอาชีวศึกษาและทางวิทยาศาสตร ์

มากขึ้น ท าให้มีผลกระทบต่องบประมาณท่ีคณะจะได้รับ 

5) ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมดึงดูดนักเรียน/นักศึกษาให้ท างานแทนที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

6) ระบบรถโดยสารสาธารณะ ไม่เอ้ือต่อการเดินทางของนักศึกษา ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางมากข้ึน 

7) อัตราการเกิดของประชากรลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรวัยศึกษามีจ านวนลดลง 
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บทท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
3.1 วิสัยทัศน์ 

          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 
3.2 พันธกิจ 

 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพดี 
2.  วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับ

ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ 
3.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และของชาติ  
4.  เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
5.  ศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.3 ปรัชญา 

คุณภาพ คุณธรรม น้อมน าวิถีไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.4 เอกลักษณ์ 
           แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 
 

3.5 อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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3.6 นโยบายการบริหารของคณบดี 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ได้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในคณะให้ผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรี ยนการสอน
และการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3. เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บนพ้ืนฐานของความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4. อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้บริบทของเมืองมรดกโลก 
5. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับแนวทางที่

มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษาก าหนด 
6. มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเน้นกระบวนการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีและมีความสุขในการท างาน 
7. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและมีชื่อเสียงทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7 ความเชื่อมโยงกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กับ กลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาท้องถิ่น 

 
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยและนวัฒกรรม 
พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 

     
กลยุทธ ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การวิจัย และนวัฒกรรม 

พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 

     

เป้าหมาย 
คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตรพระราชาสกูารพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
1.3 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานสังคม 
1.4 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
1.5 คณะเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปญญาทองถิ่น
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพครูหรือบุคลากรทางการศกึษา 3.1 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรบั 
3.2 ส่งเสรมิงานวจิัยและผลงานสร้างสรรค ์

4.1 มีสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ด ี
4.2 มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
4.3 มีเครอืขายการท างานทั้งในประเทศหรอื 
ต่างประเทศ 

     

แนวทางการด าเนินงานตาม
กลยุทธ ์

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตร์พระราชาสูก่ารพฒันาที่ย่ังยืน 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทางด้านสังคม 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทางด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 
1.5 ส่งเสริมสนับสนนุและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ของชาตแิละภูมิปญัญาท้องถิ่น 

สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษา 3.1 ผลิตบัณฑิตด้านสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและทอ้งถิน่ 
3.2 พัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ 
3.4 ส่งเสริมผลงานวจิัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 
 
 

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.3 พัฒนาภาพลกัษณ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์
4.4 สรางเครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศหรือ 
ต่างประเทศ 

 
    

ตัวช้ีวัด 

1.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตาม
พระราชด ารแิละนอ้มนาศาสตร์พระราชาสูก่าร
พัฒนาทอ้งถิน่ที่ย่ังยืน  

จ านวนโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทาง
การศกึษา 

3.1 ผลประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสูตรอยูในระดับด ี
3.2 ผลประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับ

4.1 รอยละความพึงพอใจของผรูับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
4.2 รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาและบุคลากร
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1.2 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ู
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทอง
ถิ่น ในดานเศรษฐกิจ 
1.3 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ู
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทอง
ถิ่น ในดานสังคม 
1.4 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ู 
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทอง
ถิ่น ในดานสิ่งแวดลอม 
1.5 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมดานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ชาติและทองถิ่น 

คณะอยูในระดับด ี
3.3 รอยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
หรือสามารถสรางงานไดดวยตนเอง 
3.4 รอยละความพึงพอใจของผใูชบัณฑิต 
3.5 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารง 
ต าแหนงทางวิชาการ 
3.6 รอยละของอาจารยท าวิจัยตอจ านวนอาจารย
ทั้งหมด 
3.7 จ านวนผลงานวิจัยหรอืผลงานสร้างสรรค์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ที่มีตอบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในคณะ 
4.3 จ านวนเครอืขายทางวิชาการทั้งในประเทศหรือ 
ต่างประเทศ 



รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 
1.1 สืบสาน
โครงการตาม
พระราชด ารแิละ
น าศาสตร
พระราชาสกูาร
พัฒนาที่ย่ังยืน 
1.2 ทองถิ่นไดรับ
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  
1.3 ทองถิ่นไดรับ
การพัฒนาดาน
สังคม 
1.4 ทองถิ่นไดรับ
การพัฒนาดานสิ่ง
แวดลอม 
1.5 คณะเป็น
แหล่งเรียนรู้ภูมิป
ญญาทองถิน่และ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 สืบสาน
โครงการตาม
พระราชด าริ
และน า
ศาสตร์
พระราชาสู่
การพัฒนาที่
ย่ังยืน 
1.4 ส่งเสริม
และ
สนับสนุน 
การพัฒนา
ทางด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกร 

 
 
 
 

 

1  
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 

1.1 จ านวนชุมชน
เป้าหมายที่สืบสาน
โครงการตามพระราชด าริ
และนอ้มนาศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน  
 
 
1.4 จ านวนโครงการที่
คณะถายทอดองคความร/ู
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่
แกปญหา/พัฒนาใหกับท
องถิ่น ในดานสิ่งแวดลอม 

1. การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถิน่ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

1. รักษ์น้ า รกัษ์สิ่งแวดล้อม รกัษ์ชุมชนในการส่งเสริมวัชพชื
ผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

170,000  คณะ แผ่นดิน 

1.2 ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การพัฒนา
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ 1 1.2 จ านวนโครงการที่
คณะถายทอดองคความร/ู
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่
แกปญหา/พัฒนาใหกับท
องถิ่น ในดานเศรษฐกจิ 

1. ส่งเสรมิศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่
ชุมชน 
2. การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถิน่ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

1. ส่งเสรมิศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจแกชุ่มชน 
2. การตอ่ยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยอย่าง
ย่ังยืน 
 

 650,000 
 

250,000 

คณะ แผ่นดิน 
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 
 1.3 ส่งเสริม

และ
สนับสนุน
การพัฒนา
ทางด้าน
สังคม 

โครงการ 
 
 
 

 
 

1  
 
 
 

 
 

1.3 จ านวนโครงการที่
คณะถายทอดองคความร/ู
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่
แกปญหา/พัฒนาใหกับท
องถิ่น ในดานสังคม 

1. ส่งเสรมิประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเพื่อการด าเนนิชีวิตที่เป็นสุข 
2. การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถิน่ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

1. ส่งเสรมิประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุเพือ่การด าเนินชีวิตทีเ่ป็นสุข 
2. พัฒนาเยาวชนให้ใช้ส่ือออนไลน์เพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชมุชน
ในอ าเภอบางปะอนิ 
3. การพฒันาศกัยภาพด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสรมิ
การตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางไทร 

2,100,000 
 

162,000 
 

211,045 

คณะ แผ่นดิน 

1.5 ส่งเสริม
สนับสนุน
และท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมของชาติ
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

คน 500 1.5 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมดาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับวัฒนธรรม
ของชาตแิละ 
ทองถิ่น 

1 .การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถิน่ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์    
2. ประชาสัมพนัธ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1. การพฒันาสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “ร ากลองยาว” 
ชุมชนบ้านลาว ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
2. มหกรรม  ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ในวาระครบรอบ 44 
ปี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
3. ไหว้ครูและครอบครทูางดนตรีไทย ประจ าปี 2563 
4. ไหว้ครแูละครอบครทูางนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 2563 
5. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญรับนักศกึษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

100,000 
 

200,000 
 

50,000 
50.000 
9,000 

 

คณะ 
 

คณะ 
 

ดนตรีไทย 
ศิลปะการแสดง 

คณะ 
 
 

แผ่นดิน 
 

บ.กศ. 
 

บ.กศ. 
บ.กศ. 
บ.กศ. 

กลยุทธ์ที่ 1 3,762,045   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 

พัฒนาศักยภาพครู
หรือบุคลากรทาง
การศกึษา 

สงเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพครู 
หรือบุคลากร 

โครงการ 1 
 
 

 

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศกึษา 

พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนนุวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

1. บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชมุ สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 
2. ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเพื่อพฒันาสมรรถนะ
บุคคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 

150,000.00 

 
102,984.00 

 

คณะ 
คณะ 

 
 

บ.กศ. 
บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 2 252,984   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัฒกรรม 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 

3.1 พัฒนา
บัณฑิตใหมี
คุณภาพเปนที่
ยอมรับ 
 

3.1 ผลติ
บัณฑิตด้าน
สังคมที่
สอดคล้องกับ
ความ
ต้องการของ
ประเทศและ
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
 
 

 
คะแนน 

 

80 
 

 
 

3.51 

3.1 ผลประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายในระดับ
หลักสูตรอยูในระดับด ี
 
3.2 ผลประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายในระดับ
คณะอยูในระดับด ี

1. ประกนัคุณภาพการศกึษาและการ
จัดการความรู้คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

105,330.00 
 

5,000.00 
15,350.00 

 
 

คณะ 
 

บกศ. 
 

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

171,770 คณะ บกศ. 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัฒกรรม 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 

 3.2 พฒันา
คุณภาพ
นักศกึษา 

ร้อยละ  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
 

10 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

85 

3.3 รอยละของบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสรางงานได้ 
ดวยตนเอง 
3.4 รอยละความพึงพอใจ
ของผใูชบัณฑิต 

3. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการ
สอน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 

1. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร ์
3. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาไทย 
4. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
5. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรการปกครอง
ท้องถิ่น 
6. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
7. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรนิติศาสตร์ 
8. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตร
ประวัติศาสตร ์
9. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีน 
10. พัฒนานกัศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรการพฒันา
ชุมชนและสังคม 

94,714.00 
182,551.00 
 
79,509.00 
159,451.00 
111,462.00 
 
95,488.00 
63,206.00 
39,994.00 
 
34,667.00 
76,288.00 

ภาษาอังกฤษ 

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
ภาษาไทย 
ภาษาญี่ปุ่น 

การปกครองทอ้งถิน่ 

 
นิเทศศาสตร ์
นิติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์
 
ภาษาจีน 

การพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

แผ่นดิน 

4. ส่งเสรมิทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

1. โครงการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (ภาษาจีน) 
2. กิจกรรมศกึษาดูงานพิพธิภัณฑ์ศาล (นิตศิาสตร์) 
3. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การพัฒนาในสตวรรษที่ 21 
(พัฒนาชุมชนและสังคม 

4. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์
5. อบรมการใชเ้อกสารออนไลนแ์ละคิวอารโ์ค้ด (ปกครอง
ท้องถิ่น) 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอาหรับใน MS-Office (สห
วิทยาการอิสลามเพือ่สังคม) 
7. เสริมทกัษะการผลิตสือ่การเรียนรูท้างประวัติศาสตร ์ใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศกึษาประวตัิศาสตร ์
8. ส่งเสรมิทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ดนตรีไทย) 
9. การใชท้ักษะการสื่อสารเพือ่น าเสนองานประยุกต์ศิลป์ 

3,600.00 

9,400.00 

2,400.00 

 
10,800.00 

1,800.00 

 
4,650.00 

 
1,200.00 

 
2,800.00 

3,000.00 

ทุกสาขาวิชา แผ่นดิน 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัฒกรรม 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 

      10. การประยุกต์ลวดลายรูปแบบต่างๆสู่ผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
(ประยุกต์ศิลป์) 
11. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศกึษาในศตวรรษที่ 21 (ศิลปะการแสดง) 
12. อบรมพัฒนาทกัษะภาษาไทยส าหรับสือ่มวลชน 
13. อบรมเชิงปฏิบัติการงานโรงแรมและเรยีนรู้มารยาทบนโตะ๊
อาหาร (ภาษาอังกฤษ) 
14. พัฒนาทกัษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่เพิม่
ศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 
15. ศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) 
16. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมตะวนัตกใน
บริบทพหุวัฒนธรรม (ภาษษอังกฤษ) 
17. พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ด้านดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑  (ดนตรี
สากล) 
18. อบรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ภาษาญี่ปุน่) 
19. พัฒนาบัณฑิตนเิทศศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ (นิเทศศาสตร์) 
20. ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ (นิเทศศาสตร์) 

6,000.00 

 
5,400.00 

 
6,000.00 

26,100.00 

 
4,600.00 

 
13,680.00 

3,600.00 

 
4,600.00 

 
3,600.00 

 
18,500.00 

8,060.00 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัฒกรรม 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 

     5. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการ
สอนและจ้างอาจารย์พิเศษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปะการแสดง 
2. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีสากล 
3. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษรายวิชาปฏิบัตหิลักสูตรดนตรี
สากล 
4. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรดนตรีไทย 
5. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรการปกครองทอ้งถิ่น 
6. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
7. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีไทย 
8. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรประยุกต์
ศิลป์ 
9. พัฒนานกัศกึษาและการเรียนการสอน หลักสูตรสหวิทยาการ
อิสลามเพือ่การพัฒนา 

51,816.00 
 

25,856.00 
84,000.00 

 
18,000.00 
27,000.00 
9,000.00 
3,147.00 
58,553.00 

 
24,250.00 

 

ศิลปะการแสดง 
ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

ภาษาญี่ปุ่น 
ประยุกต์ศิลป์ 
สหวิทยาการ
อิสลามเพือ่การ
พัฒนา 

บกศ. 

6. จัดการศึกษาภาคพเิศษคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. ปฐมนเิทศและเตรียมความพรอ้มเข้าศึกษาของน.ศ.ชั้นปีที่ 1 
(นิติศาสตร์) 
2. แบ่งปันความสขุและความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ของผู้ป่วยภูมิคุ้มกนับกพรอ่ง วดัพระบาทน้ าพุ จังหวดั
ลพบุรี 
3. ศึกษาดูงานศาลทุจริตจังหวัดสระบุรีและนิติศาสตร์สมัพันธ์ 
(นิติศาสตร์) 
4. ซื้อวัสดอุุปกรณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร ์
5. กิจกรรมอบรมเตรียมฝกึสหกจิศึกษา  (ปกครองทอ้งถิน่) 
 

17,700.00 
 

26,150.00 
 
 

52,280.00 
 

11,000.00 
9,000.00 

 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ์

กศ.บป. 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัฒกรรม 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 

    

 7. ส่งเสรมิและพฒันางานวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2. เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. การอบรมเสรมิความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการท างาน
เพื่อสังคม 
4. การสมัมนารวมพลจิตสาธารณะกับการท างานเพือ่สังคม 
5. การศกึษาดูงานปญัหาในทอ้งถิน่ในรายวชิาจิตสาธารณะกับ
การท างานเพื่อสังคม 
6. มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์วชิาการ 
7. การจัดท าวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วชิาการ 
9. การสมัมนาพัฒนาหลกัสูตรหรือวิพากษ์หลักสูตร 

47,200.00 

10,800.00 

 
41,400.00 

6,800.00 

 
200,000.00 

116,000.00 

 
36,600.00 

คณะ 

 
บ.กศ. 

 

3.3 พฒันา
ศักยภาพ
บุคลากรของ
คณะ 

ร้อยละ 10 
 

 
 

3.5 รอยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ด ารงต าแหน
ง ทางวิชาการ 
 

8. ส่งเสรมิและพฒันางานวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. ประชุมวชิาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
2. สนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาต ิ
3. การอบรมพฒันาอาจารย์ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

20,000.00 
30,000.00 
10,000.00 

 

คณะ 
 
 

บ.กศ. 

3.2 ส่งเสริม
งานวิจัยและ
ผลงาน
สร้างสรรค ์

3.4 ส่งเสริม
ผลงานวิจัย
และผลงาน
สร้างสรรค ์
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

15 
 
 
 
 
 

50 

3.6 รอยละของอาจารยท า
วิจัยตอ จ านวนอาจารย
ทั้งหมด 
3.7 จ านวนผลงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรคท์ี่
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของทอ้งถิน่ 

   คณะ บกศ. 

3.27 ส่งเสริมการบริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  

1. กิจกรรมส ารวจความตอ้งการด้านการบรกิารวชิาการของ
ชุมชน 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบรกิารวิชาการ บูรณากา
รสหวิทยาการเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

7,750 
27,800 

คณะ บกศ. 

กลยุทธ์ที่ 3    
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2563 

4.1 มีสภาพ
แวดลอมและ
โครงสราง
พื้นฐานที่ด ี
4.2 มีระบบ
การบริหาร
จัดการที่ด ี
4.3 มีเครอื 
ขายการ
ท างานทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

4.1 พัฒนา
สภาพแวดล
อมและโครง
สรางพื้นฐาน 
4.2 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 
4.3 พัฒนา
ภาพลักษณ์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
4.4 สราง
เครือขายการ
ท างานทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

แห่ง 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
1 
 

4.1 รอยละความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาและบุคลากร
ที่มีตอบรรยากาศและสภาพ
แวดลอมภายในคณะ 
 
 
4.2 รอยละความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาและบุคลากร
ที่มีตอบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมภายในคณะ 
 
 
4.3 จ านวนเครอืขายทาง
วิชาการทั้งในประเทศหรอื 
ต่างประเทศ 

1. จัดซื้อครุภณัฑ์สนับสนนุการเรียน
การสอนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 

 
 

335,000.00 
 
 

คณะ แผ่นดิน 

2. จัดซื้อครุภณัฑ์ส านกังานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. เครือ่งปริ๊นเตอร ์
2. เครือ่งคอมพวิเตอร ์
3. เครือ่งปริ๊นเตอร์อิงคเ์จท็ 
4. เครือ่งส ารองไฟ 
5. เครือ่งบันทกึเสียง 
6. เก้าอี้ผู้บริหาร 
7. โต๊ะโล่งขนาด 180*60*75 ซม. 
8. โต๊ะโล่งขนาด 180*60*75 ซม. 
9. ตู้เหล็กบานเลอืนกระจก 
10. ผ้าม่าน ขนาดกว้าง 4.25 เมตร * สูง 1.90 เมตร 
11. เก้าอี้ส านกังาน 
12. ชุดโซฟา 
13. โต๊ะกลาง 
14. กล้องถ่ายภาพ 

4,690.00 
51,000.00 
7,580.00 
19,500.00 
4,500.00 
5,290.00 
15,368.00 
36,210.00 
8,260.00 
10,700.00 
69,000.00 
14,000.00 
3,300.00 
56,700.00 

คณะ บกศ. 

3. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1. บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 378,291.00 คณะ บกศ. 

4. ปรับปรุงห้อง 13007 อาคาร 13 ปรับปรุงห้อง 13007 อาคาร 13 47,000.00 คณะ บกศ. 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค ์
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2562 

     
 

5. ประชาสัมพนัธแ์ละท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1. มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์สญัจร 
2. วัสดุประชาสมัพันธ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
4. ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น 
5. อาจารย์และนกัศกึษาไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ 
Komazawa Women University ประเทศญี่ปุ่น 
6. นักศกึษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่นระยะสั้น ณ 
Kyoto University of Education และ Osaka Kyoiku 
University ประเทศญี่ปุ่น 
7. อาจารย์และนกัศกึษาญี่ปุ่นจาก  Komazawa Women 
University เดนิทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 
 

31,000.00 
30,000.00 
25,000.00 
19,600.00 
25,400.00 

 
6,000.00 

 
 

5,000.00 
 

คณะ 
 
 

ภาษาญี่ปุ่น 

บกศ. 

6. จัดซื้อครุภณัฑ์หลักสูตรนิติศาสตร์     1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 
2. เครือ่งปริ๊นเตอร์อิงคเ์จท็ 
3. เก้าอี้ส านกังาน 
4. ชุดเครือ่งเสียงล าโพงเคลื่อนที่พรอ้มไมโครโฟน 
5. ตู้เหล็กอเนกประสงค ์
6. ตู้บานเปิดทึบพร้อมกญุแจล็อก 
7. ตู้บานเลือ่นกระจก 
8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

17,000.00 
3,790.00 
2,500.00 
8,900.00 
5,890.00 
5,700.00 
5,545.00 
1,910.00 

นิติศาสตร ์ กศ.บป. 

7. จัดซื้อวัสดุส านกังานและการเรียน
การสอน 

1. จัดซ้ือวัสดุส านกังานและการเรียนการสอน 
 

120,967.00 คณะ กศ.บป. 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 1,324,591.00   



 


