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ค าน า    
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ การติดตาม
ประเมินผล และเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของหน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                                                         พฤศจิกายน  2560 
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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 ทีส่อดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

ตามเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมา เมื่อระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 จะสิ้นสุดตามกรอบเวลา เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการคณะ จึงต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะสู่
การปฏิบัติ 

1.2.2 เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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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 าคัญกับการอาชีวศึกษาและทางวิทยาศาสตร์ 

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. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
3.1 วิสัยทัศน์ 

          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 
3.2 พันธกิจ 

 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพดี 
2.  วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับ

ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ 
3.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ  
4.  เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
5.  ศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
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 โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 

 
3.8 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
2. โครงการกิจกรรมด าเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับ ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

การผลิตและพัฒนาครสูู่ความตอ้งการของประเทศ 
 

การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์สขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเมอืงมรดกโลก 
 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

 
     

ยุทธศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิต 

1.พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ของอยุธยาเมอืงมรดกโลก 

1.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 

2.ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของทอ้งถิน่ 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 

     

เป้าประสงค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 

1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
หลักสูตรระดับอดุมศกึษา 
3. ทุกหลกัสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษา 
4.จัดท าความร่วมมอืทางวิชาการกับสถาบันอุดมศกึษา
ในต่างประเทศ 

1. เพิ่มจ านวนบทความวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่
 

1.นักศกึษาและบุคลากรในคณะมีสว่นร่วมใน
การท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2.นักศึกษาสืบทอดความรู้ภมูิปัญญาทอ้งถิน่ของ
อยุธยา 

1.ระดับความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
2.อาจารย์มีความพึงพอใจในการจัดหาครุภณัฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
3.บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในงานประกนัคณุภาพ 
4.บริหารจัดการคณะโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

1. ชุมชนไดร้ับบริการวิชาการตามทีต่้องการ 
2. จัดบรกิารวิชาการทัง้แบบให้เปลา่และแบบหารายได ้
 

1.เพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
2.พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ 
3.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 

     

กลยุทธ ์
คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 

1.ยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา 
2.พัฒนาหลักสตูรให้เป็นไปตามความตอ้งการของสังคม 
3.ยกระดับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ตอ้งการ
ของสังคม 
4.ส่งเสริมการท าความรว่มมอืทางวิชาการกบั
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
 

1.เพิ่มศักยภาพการผลิตงานวจิัยของอาจารย์ 
2. เพิ่มปริมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความ
วิชาการ 
3.เพิ่มจ านวนเงินทุนวิจัย 
 

1.สร้างความตระหนกัในคณุค่าของศิลป 
วัฒนธรรมไทย 
2.ส่งเสริมการสืบสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

 
 
 
 
 

1. สนับสนนุการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรูข้อง
นักศกึษาและการจัดการศกึษา 
2. พัฒนางานประกันคุณภาพของคณะ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความตอ้งการของ
ชุมชน 
2.ส่งเสริมการจัดบรกิารวิชาการแบบให้เปลา่และแบบ
หารายได้ 

1.ส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
2.ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 



รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 
1. จัดการเรียน
การสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับหลักสูตร
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
2. ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
3. ทุกหลกัสูตร
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิคุณภาพ
การศกึษา 
4.จัดท าความ
ร่วมมอืทาง
วิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษ
าในต่างประเทศ 

1.ยกระดับ
คุณภาพ
การจัด
การศึกษา 
 

ร้อยละ 80  1.นักศึกษา
ส าเร็จ
การศึกษา
ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อย
ละ 80 

1.1 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ภาษาจีน 
(21,100) 

ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 
อบรมหมากรกุจนี 
อบรมวฒันธรรมชาจนี 
ไหว้ครูจีน 
อบรมปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาจนี ปี 61  

11,100.00 
1,700.00 
1,700.00 
2,000.00 
4,600.00  

หลักสูตรภาษาจีน แผ่นดิน 

1.2 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ภาษาไทย 
(133,648) 

ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 
อบรมทักษะนกัศึกษาเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 
ปฐมนเิทศเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางภาษาไทย 
น าเสนอโครงการ/ผลงานในการเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพฯ 
สัมมนาหลังฝกึงานและปัจฉิมนิเทศ 
นิเทศนกัศึกษา 
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรูน้อกห้องเรียน 
เก็บขอ้มูลภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม 
ปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาไทย 
สัมมนา”อ่านได้ความ เขียนได้เรื่อง ทั้งเรื่องกลอน เรื่องสะทอ้น จิตอาสา” 
เสวนาเรือ่งเล่ากรุงเก่า : รอ้ยเรือ่งราวเล่าเรือ่งเรา  

10,148.00 
6,000.00 
5,000.00 
8,000.00 
8,500.00 
7,000.00 

19,000.00 
28,000.00 
5,000.00 

20,000.00 
17,000.00 

 

หลักสูตรภาษาไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 1.3 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
สหวิทยาการ
อิสลาม     
(23,392) 

เตรียมฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 

ปฐมนเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

ปัจฉิมนเิทศนักศกึษาฝกึงาน 

ปฐมนเิทศและปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาใหม่ 

พัฒนาศกัยภาพนักศกึษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Muslim ways 
 

6,960.00 

2,400.00 

2,400.00 

3,600.00 

3,000.00 

5,032.00 
 

หลักสูตร 
สหวิทยาการอิสลาม     

 

1.4 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ศิลปะการแสดง 
 (24,989) 

ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน/หนังสือ 

จัดทัศนานาฏกรรมไทย ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 

จัดอบรมและศกึษาดูงานเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะการแสดง 

จัดกิจกรรมสง่เสรมิและพัฒนาทกัษะด้านศลิปะการแสดงนอกสถานที่ 
 

2,239.00 

6,750.00 

6,600.00 

5,400.00 

4,000.00 
 

หลักสูตร
ศิลปะการแสดง 

แผ่นดิน 

1.5 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ 
(76,220) 

จัดซื่อวัสดุฝกึปฏิบัต ิ
ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 
นิเทศนกัศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
สัมมนาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
เตรียมฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
ปฐมนเิทศฝกึประสบการณ ์
ศึกษาดูงาน องคก์รวิชาชีพทางนิเทศศาสตร ์
จัดอบรมเชิงปฎิบัตกิารถ่ายภาพ 
จัดอบรมเชิงปฎิบัตกิารสือ่ข่าว 
นิเทศปลอ่ยของ 
ปัจฉิมนเิทศ 
จัดพิมพ์วารสารกรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา 

 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
7,600.00 
6,480.00 
3,600.00 
8,820.00 
8,060.00 
8,060.00 
5,000.00 
3,600.00 

10,000.00 
 

หลักสูตร 
นิเทศศาสตร์ 

แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 1.6 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 
(157,093) 

ค่าวัสดุการเรียนการสอน/หนงัสือ 
จัดท าเอกสารฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
การเตรียมความพรอ้มก่อนฝึกงาน 
การเตรียมความพรอ้มเพื่อเข้าสู่การท างาน 
การสมัมนาหลังฝกึงานและปจัฉิมนิเทศ 
การศกึษาดูงานการบริหารจดัการภาครฐัและการบริหารจดัการทอ้งถิน่ 
กิจกรรม รัฐประศาสนศาสตร์สัมพนัธ์ 
การศกึษาดูงานการพฒันาท้องถิ่นตามพระราโชบาย/การบริหารจัดการภาครัฐ 
การปฐมนเิทศและปรับพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
การศกึษาดูงานและสร้างเครือขา่ยด้านรฐัประศาสนศาสตร์ 

 

11,393.00 
6,800.00 
7,000.00 

11,800.00 
15,640.00 
17,320.00 
7,500.00 

31,520.00 
12,200.00 
20,000.00 
15,920.00 

 

หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

แผ่นดิน 

1.7 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
การปกครอง
ท้องถิ่น 
(67,014) 

ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 
ปฐมนเิทศสหกิจศกึษาการปกครองท้องถิ่น 
การนิเทศสหกิจศกึษาการปกครองทอ้งถิ่น 
งานสัมมนาโครงงานสหกิจศกึษาการปกครองทอ้งถิน่ 
ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
อบรมการประกนัคุณภาพ 
อบรมการเขียนหนังสือราชการ 

 

16,000.00 
9,100.00 

12,500.00 
16,200.00 
5,000.00 
2,800.00 
2,800.00 
2,614.00 

 

หลักสูตร 
การปกครองท้องถิ่น 

 

แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 1.8 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
การพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
(128,960) 
 
 

การจดัซ้ือวัสดกุารเรียนการสอน 
การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพการพฒันาชุมชน 
การสมัมนาหลังฝกึประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชมุชน 
กิจกรรมการเสริมสร้างจรรยาบรรณนกัพัฒนาและพธิีไหว้ครูอาจารย์ 
การจดัแข่งขันกีฬาและสนัทนาการเชื่อมสมัพันธ์นกัศกึษาพัฒนาชมุชน 
การจดัท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาการพัฒนาชมุชนและสังคม (เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน,ต ารา,งานวิจัย) 
การฝกึวิจัยชมุชนภาคสนาม 
ศึกษาดูงานชมุชนภาคสนามเบ้ืองตน้ 
ศึกษาดูงานชมุชนภาคสนาม 
ชุมชนศกึษา 
งานเครอืข่ายทางวิชาการการพฒันาชมุชนสังคม และทอ้งถิ่นสมัพันธ ์
งานพัฒนาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทอ้งถิน่ 
การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อรับใช้ชุมชนทอ้งถิน่ 

 

17,360.00 
7,200.00 

16,200.00 
3,000.00 
8,000.00 
5,000.00 

 
18,000.00 
10,000.00 
21,000.00 
7,200.00 
5,000.00 
6,000.00 
5,000.00  

หลักสูตร 
การพัฒนาชุมชน
และสังคม 

 

แผ่นดิน 

1.9 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ประวัติศาสตร์ 
(28,185) 

กิจกรรมเตรียมความพรอ้มกอ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนการท างาน 
กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 
กิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้งพี่ประวัติศาสตร ์ราชภัฏอยุธยา - ราชภัฏนครสวรรค ์

 

3,240.00 
1,800.00 

10,215.00 
12,930.00  

หลักสูตร
ประวัติศาสตร์ 

แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 1.10 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
(104,877) 
 
 

จัดซื้อวัสดกุารเรียนการสอน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานโรงแรมและเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
กิจกรรมศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ 
กิจกรรมสัมมนาถา่ยทอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากพี่สู่นอ้ง 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพกอ่นออกฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทกัษะการเขียน Resume และเตรียมความพร้อมในการ 
สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษากอ่นออกฝกึประสบการณว์ิชาชีพภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมฝกึประสบการณว์ิชาชีพภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมสัมมนาหลังฝกึประสบการณ์วิชาชพีภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมอบรมทักษะการแปลอย่างมอือาชพี 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม/ปรับพืน้ฐานนกัศึกษาใหม่ 

 

11,099.00 
18,000.00 
13,680.00 
8,600.00 
6,100.00 
8,398.00 

 
7,600.00 

17,600.00 
3,600.00 
4,600.00 
5,600.00  

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

แผ่นดิน 

1.11 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น 
(78,711) 

วัสดุการเรียนการสอน 
กิจกรรมเตรียมฝกึประสบการณว์ิชาชีพ(ศึกษาดูงานและจัดซื้อวัสดุ) 
กิจกรรมนเิทศน.ศ.ฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
กิจกรรมสัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อบรมปรับพ้ืนฐานน.ศ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทกัษะภาษาญี่ปุ่น 
วิจัยในชั้นเรียน 

 

19,151.00 
5,760.00 
9,600.00 
4,800.00 

10,800.00 
7,600.00 

18,000.00 
3,000.00  

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
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กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 
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ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 1.12 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
นิติศาสตร์ 
(63,520) 
 
 

ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 
จัดท าคู่มอืการฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลัยราช
ภัฎเพชรบุร ี(กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑: กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี) 
เตรียมความพรอ้มส าหรับการเข้าศกึษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
โครงการแนะแนวการเข้าสูว่ิชาชีพกฎหมาย 
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ชมุชน 
ศึกษาดูงานพิพธิภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ 
โครงการไหว้ครกูฎหมายไทย 

 

3,920.00 
3,200.00 

24,260.00 
 
 

2,430.00 
8,400.00 

11,850.00 
8,560.00 

900.00  

หลักสูตรนิติศาสตร์ แผ่นดิน 

1.13 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ศิลปกรรม 
(51,000) 

จัดซื้อวัสดุฝกึปฏิบัต ิ
ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 
เตรียมฝกึประสบการณว์ิชาชีพศิลปกรรม 
สัมมนาหลังฝกึประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม 
ศึกษาดูงาน พิพธิภัณฑ์เขาใหญ่ อาร์ตมวิเซียม 

 

20,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

12,000.00 
9,000.00  

หลักสูตรศิลปกรรม 
 

แผ่นดิน 

1.14 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ดนตรีสากล 
(19,336) 

จัดซื้อวัสดกุารเรียนการสอนและบ ารุงซ่อมแซมอุปกรณเ์ครือ่งดนตรี 
กิจกรรมเตรียมฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
กิจกรรมเตรียมฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
กิจกรรมนเิทศน.ศ.ฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 
กิจกรรมสัมนากอ่นและหลังฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล  

4,696.00 
2,640.00 
3,600.00 
3,000.00 
3,600.00 
1,800.00 

 

หลักสูตรดนตรีสากล แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 1.15 พัฒนา
นักศึกษาและ
การเรียนการ
สอนหลักสูตร
ดนตรีไทย 
(52,292) 
 
 
 
 

การจดัซ้ือวัสดฝุึกปฏิบัต ิ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน 

ปฐมนเิทศการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

นิเทศนกัศึกษาฝกึงาน 

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านดนตรแีละศิลปะที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ศลิปะวัฒนธรรมระหว่างมหาวทิยาลัย 

กิจกรรมบรกิารวิชาการ ส าหรับสถานศกึษาระดับประถม-มธัยม ในจังหวัดพระนครศรอียุธยาและ
จังหวัดใกลเ้คียง 

 

13,192.00 

3,600.00 

3,000.00 

5,880.00 

8,320.00 

10,000.00 

8,300.00 
 

หลักสูตรดนตรีไทย แผ่นดิน 

1.16 พัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษา(ศูนย์
ภาษา) 
(56,109) 

อบรมเตรียมความพรอ้มเพือ่สอบ TOEIC 

อบรมภาษาจนี 

อบรมภาษาญี่ปุน่ 

จัดซื้อวัสดุส านกังาน 
 

8,200.00 

8,200.00 

8,200.00 

31,509.00 
 

ศูนย์ภาษาฯ แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วดั 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 1.17 ส่งเสริม
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
(156,194)     

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอรใ์นศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศกึษาประวัติศาสตร ์
ศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (ปกครองทอ้งถิ่น) 
ศึกษาดูงานการจัดการเพือ่ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (กจิกรรมส่งเสริมทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) (ปกครองท้องถิ่น) 
กิจกรรม Buddy นกัศึกษาไทย-จนี 
พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ๒๑ ทกัษะชีวิตและอาชีพศิลปกรรม 
พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ๒๑ คอมพิวเตอร์เพือ่งานศิลปกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ภาษาอาหรับในไมโครซอฟออฟฟิต (ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21)(สหวิทยาการอิสลาม) 
อบรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (ภาษาญี่ปุ่น) 
อบรมการผลติสื่อเพื่อใชในงานศิลปะการแสดง 
ศึกษาดูงานท้องถิ่นส่งเสรมิสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21) 
(ปกครองท้องถิน่) 
พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ด้านดนตรีในศตวรรษที่ ๒๑ (ดนตรีสากล) 
กิจกรรมศึกษาดูงานทักษะการใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน (ภาษาไทย) 
กิจกรรมพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 (สหวิทยาการอิสลาม) 
กิจกรรมจิตอาสาเพือ่การพัฒนาท้องถิน่ (ปกครองทอ้งถิน่) 
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิตเิวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑: กลุ่มทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม) (นิติศาสตร์) 
การฝกึอบรมเรียนรูก้ารใช้เทคโนโลย่ีในการพัฒนาองค์ความรูท้อ้งถิ่น (พัฒชุมชน) 
กิจกรรมการพัฒนาทกัษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ดนตรี) 
การผลิตสื่อเพือ่พัฒนาชุมชน (กจิกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) (นิเทศศาสตร์) 
พัฒนาบัณฑิตนเิทศศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ (กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑) 
(นิเทศศาสตร์) 
สัมมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม/วิจัย/บรกิารวิชาการเพื่อการพฒันา
ท้องถิ่น (รฐัประศาสนศาสตร์)  

1,534.00 
6,000.00 

12,400.00 
 

1,500.00 
6,000.00 
6,000.00 
3,300.00 

 
6,000.00 
4,000.00 

10,600.00 
 

1,800.00 
15,000.00 
5,100.00 
2,400.00 
8,600.00 

10,360.00 
 

4,800.00 
7,000.00 
8,040.00 

17,540.00 
 

10,700.00 
7,520.00 

 

ทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

 

2.พัฒนา
หลักสูตรให้
เป็นไปตาม
ความ
ต้องการ
ของสังคม 
 

หลักสูตร 2 2. ทุก
หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ
หลักสูตร
ระดับ 
อุดมศึกษา 

1.18 พัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(25,000) 

1. การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 3 หลกัสูตร 
2. การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
3. การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

 

18,000.00 

3,000.00 

4,000.00 
 

คณะ บ.กศ. 

3.ยกระดับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
บัณฑิตให้
เป็นที่
ต้องการ
ของสังคม 
 

หลักสูตร 15 3. ทุก
หลักสูตร
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

1.19 ส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
 (241,750) 

1.ปฐมนเิทศและพบผู้ปกครองนักศกึษาใหม่ 
ส่งเสริมสขุภาพนกัศกึษาแข่งขันกีฬานักศกึษาภายในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา 
พัฒนาทกัษะทางเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาเพือ่สังคม 
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพือ่การประกอบอาชีพ (นัดพบแรงงาน) 
ปัจฉิมนเิทศเพื่อการเตรียมความพร้อมเมือ่ส าเร็จการศกึษา 
พัฒนาทกัษะด้านความรู้ภาษาไทยส าหรับนกัศึกษา 
พัฒนาทกัษะด้านปัญญาโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแกน่ักศกึษา 
พัฒนาภาวะผูน้ าและอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
เติมรกัให้นอ้ง season 14 
Freshy Day HuSo 
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย (งานสงกรานต์) 
เพื่อนติวเพือ่น พี่ติวนอ้ง 
ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ 

 

20,000.00 
30,000.00 
15,000.00 
9,000.00 

15,600.00 
6,000.00 

12,000.00 
10,000.00 
9,000.00 
5,550.00 

43,000.00 
21,000.00 
22,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
8,600.00 

 

คณะ บ.กศ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

 

 

   1.20 ส่งเสริม
จัดการศึกษา
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(258,500) 
 

จัดวิทยากรบรรยายรายวิชา 

ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 
 

76,100.00 

182,400.00 
 

คณะ บ.กศ. 

1.21 จัด
การศึกษาภาค
พิเศษคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
(274,380) 

จัดซื้อวัสดุส านกังานและการเรียนการสอน 

จัดซื้อวัสดกุารเรียนการสอนสาขาวชิา 

จัดกิจกรรมเตรียมฝกึ/ฝกึประสบการณ์วิชาชีพนักศกึษา 
 

169,980.00 

27,736.00 

76,664.00 
 

- คณะ 
- หลักสูตรการ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม 
- หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
- หลักสูตรการ
ปกครองท้องถิ่น 

กศ.บป. 

4. .ส่งเสรมิ
การท าความ
ร่วมมอืทาง
วิชาการกับ
สถาบันอุดม
ศึกษาใน
ต่างประเทศ 

แห่ง 1 4. ความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบันอุดม
ศึกษาใน
ต่างประเทศ  
1 แห่ง 

1.22 พัฒนา
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล
(60,000) 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการ 60,000.00 คณะ บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 1 2,102,270.00   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหม

าย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.
2561 

1.เพิ่มจ านวน
บทความวจิัย 
บทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

1.เพิ่ม
ศักยภาพ
การผลิต
งานวิจัยของ
อาจารย ์
2. เพิ่ม
ปริมาณการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย
และ
บทความ
วิชาการ 
3.เพิ่ม
จ านวน
เงินทุนวิจัย 

 

หลักสูตร 
 
 
 

หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน 

15 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1. ทุก
หลักสูตรมี
ผลงานวิจัย / 
งานสร้างสรรค์ 
2. ทุก
หลักสูตรมี
งานวิจัย  
บทความวจิัย  
บทความ
วิชาการ ที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ตามเกณฑ์
สกอ. 
3. นักวิจยัรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้น 

2.1 ส่งเสริม
การผลิตและ
เผยแพร่
งานวิจัย 
 (288,200) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาสมรรถนะในการท าวิจัย 

ทุนสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับแต่ละหลักสตูรและของคณะ 

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดบัชาติ 

ทุนสนับสนุนการท าวิจัยตามพนัธกจิคณะ 
 

28,200.00 

190,000.00 

20,000.00 

50,000.00 
 

คณะ 
 
 

บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 2 288,200.00   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

1. ชุมชน
ได้รับบริการ
วิชาการ
ตามที่
ต้องการ 
2. จัดบริการ
วิชาการทั้ง
แบบให้เปล่า
และแบบหา
รายได้ 

1.จัดบริการ
วิชาการที่
สอดคล้อง
กับความ
ต้องการของ
ชุมชน 
2.ส่งเสริม
การ
จัดบริการ
วิชาการ
แบบให้เปล่า
และแบบหา
รายได ้

แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

1. มีการ

ส ารวจความ

ต้องการ

บริการ

วิชาการของ

ชุมชน 1 

แห่ง 

2. งาน

บริการ

วิชาการแบบ

ให้เปล่า 

จ านวน  15  

โครงการ 

3.1 อบรมและ
เข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียน 
(990,500) 

อบรมเตรียมความพรอ้มภาษาอังกฤษส าหรบันักเรียนระดับ A1 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ (A1) 

ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนรดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (A2) 

อบรมเตรียมความพรอ้มภาษาอังกฤษส าหรบันักเรียนระดับ A2 มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

155,720.00 

198,980.00 

479,800.00 

156,000.00 

 

 

ศูนย์ภาษาฯ แผ่นดิน 

3.3 ส่งเสริม
การบริการ
วิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(41,100) 

1.การส ารวจความตอ้งการด้านการบริการวชิาการของชมุชน 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการบรกิารวิชาการ บูรณาการสหวทิยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

5,100.00 

36,000.00 
 

คณะ 
 
 

บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 3 1,031,600.00   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

 1.นักศึกษา
และบุคลากร
ในคณะมีส่วน
ร่วมในการ
ท านุบ ารุงและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

2.นักศึกษาสืบ
ทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของอยุธยา 

1.สร้าง
ความ
ตระหนัก
ในคุณค่า
ของศิลป 
วัฒนธรรม
ไทย 
2.ส่งเสริม
การสืบ
สาน
ความรู้ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
ของ
อยุธยา
เมืองมรดก
โลก 
 

ร้อยละ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

1. นักศึกษา
และบุคลากร
ในคณะมีส่วน
ร่วมในการ
ท านุบ ารุงและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรร
มไทยไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 
50 
2. นักศึกษา
ร้อยละ 70 ที่
เข้าร่วม
กิจกรรมสืบ
สานความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของอยุธยา
เมืองมรดกโลก
มีความรู้
เพิ่มขึ้นกว่า
ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.1 การ
น าเสนอ
ผลงาน
ศิลปกรรม
ศาสตร์
สร้างสรรค์
ระดับชาติ  ป ี
2560 
(84,000) 

ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวจิัย/สรา้งสรรค์ 
ศิลปกรรมศาสตรร์ะดับชาติประจ าปี 2560 

  

84,000.00 

 
 
 

คณะ บ.กศ. 

4.2 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
มคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์  
(97,800) 

ไหว้ครูดนตรีไทย และ นาฏศิลป์ 

สืบสานประเพณีไทย 

บายศรีสู่ขวัญนักศกึษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

80,000.00 

8,000.00 

9,800.00 
 

คณะ บ.กศ. 

4.3 ละครเวที
เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 42 
ปีการก่อตั้ง
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(75,000) 

กิจกรรมการแสดงละครเวที เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

75,000.00 คณะ กศ.บป. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 4.4 ร่วมแสดง
วัฒนธรรมของ
เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรร
มมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทย
ระดับชาติ/
นานาชาติ   
(30,000) 

ร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เครอืข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 

30,000.00 คณะ กศ.บป. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 4 286,800.00   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

1.ระดับความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 
2.อาจารย์มี
ความพึงพอใจ
ในการจัดหา
ครุภัณฑ์
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 
3.บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
ประกันคุณภาพ 
4.บริหารจัดการ
คณะโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

 

1. 
สนับสนุน
การจัดสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
ของ
นักศึกษา
และการจัด
การศึกษา 
 

ร้อยละ  
 
 
 
 

ร้อยละ 

70 
 
 
 
 

70 

1.นักศึกษามี
ความพึงพอใน
ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
2.อาจารย์มี

ความพึงพอใจ

ในการจัดหา

ครุภัณฑ์เพื่อ

การจัดการ

เรียนการสอน

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 70 

5.1 
ประชาสัมพันธ์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
(77,000) 

จัดท ารายงานประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

จัดท าวัสดุประชาสมัพันธ ์

อบรมการประชาสัมพนัธแ์ละการบริหารภาครัฐองค์กร 
 

20,000.00 

45,000.00 

12,000.00 
 

คณะ บ.กศ. 

5.2 บริหาร
จัดการคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(226,345) 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 

ค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดตอ่ราชการ 

ค่าหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศกึษาภายในคณะ 

ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดซื้อวัสดุส านกังานและการเรียนการสอน 3 กลุ่มวิชา 
 

85,250.00 

75,095.00 

15,000.00 

7,200.00 

30,000.00 

13,800.00 
 

คณะ บ.กศ. 

5.3 สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน
กลยุทธ ์คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
(15,400) 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์  
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

15,400.00 คณะ บ.กศ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

 

   

 5.4 ส่งเสริม
และพัฒนางาน
ทางวิชาการ
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
(375,000) 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 

จัดท าวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรว์ิชาการ 

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาจิตสาธารณะ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลจิตสาธารณะกบัการท างานเพือ่สังคม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” 
 

200,000.00 

100,000.00 

32,600.00 

5,500.00 

22,800.00 

14,100.00 
 

คณะ บ.กศ. 

2.พัฒนา
งาน
ประกัน
คุณภาพ
ของคณะ 
 

ร้อยละ 70 3.บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
ประกัน
คุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ70 

5.5 ประกนั
คุณภาพ
การศกึษาคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
(70,850) 

กิจกรรมการจดัการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(เปิดเวที) 

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพือ่ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี 

  

7,550.00 

63,300.00 
 

คณะ บ.กศ. 

 

3.ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการคณะ
อย่างมี
ประสิทธภิา
พ 

ร้อยละ 75 4. ผลการ
ประเมิน
คณบดีในเร่ือง
การบริหาร
จัดการคณะ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  
75 

5.6 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ส านักงานและ
การเรียนการ
สอน 
(5,964,500) 

ชุดเครือ่งเสียงส าหรับจดัการแสดง 
เครื่องตัดและแกะสลกัอโลหะ 
กล้องถ่ายภาพ DSLR 
กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 8X2 ม. 
กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 12X2 ม. 
โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ 
ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ชุดห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์
ราวทรงตัว (Ballet Barre) 
ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น 
วงดุริยางค์เครือ่งเป่า 
ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ 

 

399,800.00 
361,900.00 
49,800.00 
54,000.00 
79,500.00 
75,000.00 

1,370,600.00 
321,000.00 
80,000.00 

199,400.00 
140,200.00 

1,564,000.00 
1,269,300.00 

 

คณะ แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

 

2.พัฒนา
งาน
ประกัน
คุณภาพ
ของคณะ 
 

ร้อยละ 70 3.บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
ประกัน
คุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ70 

5.5 ประกนั
คุณภาพ
การศกึษาคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
(70,850) 

กิจกรรมการจดัการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(เปิดเวที) 

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพือ่ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี 

  

7,550.00 

63,300.00 
 

คณะ บ.กศ. 

3.ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการ
คณะอย่าง
มี
ประสิทธิภ
าพ 

ร้อยละ 75 4. ผลการ
ประเมิน
คณบดีในเร่ือง
การบริหาร
จัดการคณะ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  
75 

5.6 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ส านักงานและ
การเรียนการ
สอน 
(5,964,500) 

ชุดเครือ่งเสียงส าหรับจดัการแสดง 
เครื่องตัดและแกะสลกัอโลหะ 
กล้องถ่ายภาพ DSLR 
กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 8X2 ม. 
กระจกเงาติดผนังห้องขนาด 12X2 ม. 
โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ 
ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ชุดห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์
ราวทรงตัว (Ballet Barre) 
ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น 
วงดุริยางค์เครือ่งเป่า 
ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน ์

 

399,800.00 
361,900.00 
49,800.00 
54,000.00 
79,500.00 
75,000.00 

1,370,600.00 
321,000.00 
80,000.00 

199,400.00 
140,200.00 

1,564,000.00 
1,269,300.00 

 

คณะ แผ่นดิน 

5.7 ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
(150,000) 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
 

150,000.00 
 

คณะ กศ.บป. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 

    

 5.8 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ส านักงานและ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
(223,210) 

ซ้ือเครือ่งสแกนเอกสารความเร็วสูง 

ซ้ือเครือ่งส ารองไฟขนาด1000VA 

ซ้ือแบตเตอรีแ่ห้งตะกั่ว-กรด12V-18Ah 

ซ้ือโต๊ะประชุมขนาด2.00ม. 

ซ้ือเก้าอี้ส านกังานหุ้มหนัง PVC เกรดA ปรบัระดับสูง-ต่ า ดว้ยระบบไฮโดรลิค 

ซ้ือไมโครโฟนไร้สายแบบ2ไมค์ 

ซ้ือคอมพิวเตอร์พกพา Notebook 

ซ้ือแทน่ตัดกระดาษ 

ซ้ืออุปรณเ์ก็บขอ้มูลภายนอก Harddisk External 

ซ้ือรถเข็น 

ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด มอืจบับิด 

ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร ์

ซ้ือตู้เอกสาร 

ซ้ือตู้เหล็กบานเลือ่นทึบ ขนาด 88*40.6*87.4 ซฒ./ISO 

ซ้ือตู้เหล็กบานเลือ่นทึบ ขนาด 118*40.6*84.4/ ISO 

ซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ 

ซ้ือเครือ่งปริ๊นเตอร์มัลติฟังก์ชนัเซอร์ ซัมซุง Xpress 
 

19,000.00 

20,000.00 

18,000.00 

15,400.00 

9,000.00 

4,000.00 

50,000.00 

1,600.00 

20,000.00 

3,900.00 

11,400.00 

3,510.00 

3,850.00 

2,800.00 

10,500.00 

25,000.00 

5,250.00  

คณะ กศ.บป. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 5 7,102,305.00   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
 

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหต ุ

พ.ศ.2561 
1.เพิ่มจ านวน
อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2.พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ
ให้กับอาจารย์ 
3.พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 
 

1.ส่งเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
สาย
วิชาการ 
2.ส่งเสริม
การพัฒนา
สมรรถนะ
การท างาน
ของ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน 

ร้อยละ 80 1. จ านวน
บุคลากรสาย
วิชาการที่ส่งผล
งานทางวิชาการ
เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
จ านวน 20 คน 
ภายใน 5 ปี 
2. บุคลากรสาย
วิชาการมี
ความรูท้าง
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 
70  
3. ทุกปี
บุคลากรสาย
สนับสนุนไดร้ับ
การพัฒนาอย่าง
น้อยรอ้ยละ 10 
ของจ านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุน
ทั้งหมด 

 
 

6.1 พัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
(404,500) 

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ 

การสนับสนนุการผลิตผลงานเพือ่เข้าสูต่ าแหน่งทางวชิาการ 

เชิดชูเกียรติบุคคลากรดเีด่นคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

8,080.00 

251,520.00 

17,400.00 

120,000.00 

7,500.00  

คณะ บ.กศ. 

6.2 พัฒนา
บุคคลาการสาย
สนับสนุน
วิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
(58,670) 

โครงการศึกษาดูงานบุคคลากรสายสนับสนนุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรสายสนับสนุน 
 

31,950.00 

26,720.00 
 

คณะ บ.กศ. 

6.3 พัฒนา
คุณภาพและ
ศักยภาพของ
บุคลากรทาง
การศกึษาของ
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ   
(262,500) 

บุคลากรได้เขา้รับการอบรม สมัมนา ประชมุวิชาการ ศกึษาดูงาน 262,500.00 คณะ บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 6 725,670.00   
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                                            ที่       /2560 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
.............................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝา่ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ ์  ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร ์   กรรมการ 
6. หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์   กรรมการ 
7. ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
8. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   กรรมการ 
9. ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร ์   กรรมการ 
10. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์   กรรมการ 
11. ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม   กรรมการ 
12. ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   กรรมการ 
13. ประธานสาขาวิชาดนตร ี    กรรมการ 
14. ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   กรรมการ 
15. ประธานสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร  กรรมการ 
16. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 
17. ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล   กรรมการ 
18. ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
19. ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  กรรมการ 
20. ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร ์   กรรมการ 
21. ประธานสาขาวิชาภาษาจีน   กรรมการ 
22. หัวหน้าส านักงานคณบด ี    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และ 
             สังคมศาสตร์ 
                สั่ง  ณ  วันท่ี        พฤศจิกายน   พ.ศ.  2560 

 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์)  

         คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


