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ค าน า    
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดท าขึ้นตามหลักการ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 1 
มาตรา 75 และ 76 ตามแนวทางการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในหมวด 3 
แห่งพระราชบัญญัตว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9, 13, 
14 และ 16 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 34 และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 และ ข้อ 9 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และน าผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 หวังเป็นอย่ างยิ่ งว่าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 25 60 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผล และเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                                                         พฤศจิกายน  2559 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้น านโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลนโยบาย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับการประเมินผลตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  หมวด ๒ กระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ ส่วนราชการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และถ่ายทอดลงสู่การ
ปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามล าดับ  
เพ่ือแสดงให้เห็นทิศทางและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองและประเทศชาติ 

 
 1.1.1  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการ

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น

การล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ

ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้น 
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท า
เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว
ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น 
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1.1.2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 

มาตรา 34 ก าหนดให้ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

ตามเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมา เมื่อระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 
2558 จะสิ้นสุดตามกรอบเวลา เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จึงต้องจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559-
2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ของคณะสู่การปฏิบัติ 

1.2.2 เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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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 าให้สามารถ

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
4) คณะมีบทบาทที่โดดเด่นในการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับประเทศ 
5) คณะมีระบบการให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดท าให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่ 
6) คณะท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จีน กัมพูชา ท าให้

อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศนั้น ๆ 
7) มีเครือข่ายกับประชาชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

กว้างขวาง และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทย 
8) มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความเป็นเมืองมรดกโลก 
9) อาจารย์ทุกหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีสอดคล้อง

กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

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

การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
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 กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการจัดท าหลักสูตร ตลอดจนการเป็นเครือข่ายการวิจัย นอกจากนั้นอาจเป็น
แหล่งสนับสนุนส าคัญด้านทุนและการช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

4) มีศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ในท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก พร้อมให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ โดยเฉพาะหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) นักศึกษาเดินทางมาศึกษาได้สะดวก ปลอดภัย และมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว 

6) ตั้งอยู่ในแหล่งอันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยการเป็นผู้น าในด้านการจัดท าหลักสูตร การวิจัย และ
การเผยแพร่องค์ความรู้  

7) อยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 
ภาษาอาหรับ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเหล่านี้จะมีโอกาสสูงในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
2.4 อุปสรรค (Threat) 

1) บัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการ
แข่งขันเข้าท างานสูง 

2) การแข่งขันทางการศึกษาอย่างรุนแรงระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ต่อกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ท าให้จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

3) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ ท าให้นักศึกษามี
ทางเลือกในการศึกษามากข้ึน 

4) นโยบายของรัฐบาลที่เน้นให้ความส าคัญกับการอาชีวศึกษาและทางวิทยาศาสตร์ 
มากขึ้น ท าให้มีผลกระทบต่องบประมาณท่ีคณะจะได้รับ 

5) ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมดึงดูดนักเรียน/นักศึกษาให้ท างานแทนที่จะศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 

6) ระบบรถโดยสารสาธารณะ ไม่เอ้ือต่อการเดินทางของนักศึกษา ท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมากขึ้น 

7) อัตราการเกิดของประชากรลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรวัยศึกษามี
จ านวนลดลง 
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บทท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
3.1 ปรัชญา 
 คุณภาพ คุณธรรม น้อมน าวิถีไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล น าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ใน

ประชาคมอาเซียน และมีบทบาทน าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.3 พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพดี 
2.  วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับ

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

3.4 อัตลักษณ์ 
  ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

3.5 เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 

3.6 นโยบายการบริหาร 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่

ตอบสนองความต้องการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
3. สนับสนุน ร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็น

ที่พ่ึงของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
5. ร่วมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการ

พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร  
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3.7 ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการท่ีครอบคลุมกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง

มรดกโลก 
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 

 
3.8 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
2. โครงการกิจกรรมด าเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 85 
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3.8 ตารางความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

 
วิสัยทัศน์ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล น าองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ให้แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีบทบาทน าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

ยกระดับการผลิตบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นและพฒันาครูสู่ความเป็นเลิศ 
 

1. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
หลักสูตรระดับอดุมศกึษา 
3. ทุกหลกัสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศกึษา 
4.จัดท าความรว่มมอืทางวิชาการกับสถาบัน 
อุดมศกึษาในต่างประเทศ 

1.ยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา 
2.พัฒนาหลักสตูรให้เป็นไปตามความตอ้งการของสังคม 
3.ยกระดับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ตอ้งการของ
สังคม 
4. ส่งเสรมิการท าความรว่มมอืทางวิชาการกับสถาบัน 
อุดมศกึษาในต่างประเทศ 

พัฒนาการวจิัยและบรกิารวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล 

 

2.พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 

 เพิม่จ านวนบทความวจิัย บทความวชิาการที่ไดร้ับ การ
ตีพิมพเ์ผยแพร ่

1.เพิม่ศกัยภาพการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ 
2. เพิม่ปรมิาณการเผยแพร่ผลงานวจิัย และบทความวชิาการ 
3. เพิม่จ านวนเงนิทนุวิจัย 

3.ส่งเสริมงานบรกิารวิชาการที่
ครอบคลมุกับความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

1. ชุมชนไดร้ับบริการวิชาการตามทีต่้องการ 
2. จัดบรกิารวชิาการทั้งแบบให้เปล่าและแบบหา
รายได้ 

1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
2.ส่งเสริมการจัดบรกิารวิชาการแบบให้เปลา่และแบบหา
รายได้ 

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมและประวัติศาสตรเ์มอืงมรดกโลก 
 

 

4. ส่งเสรมิการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก   

1.นักศกึษาและบุคลากรในคณะมีสว่นร่วมในการ
ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

 2.นักศกึษาสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ของ
อยุธยา  

1. สร้างความตระหนักในคณุค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.ส่งเสริมการสืบสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยา
เมืองมรดกโลก   

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 
 
 

5.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
คณะ 
 

1.ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
2.อาจารย์มีความพึงพอใจในการจัดหาครุภณัฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
3.บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในงานประกนัคณุภาพ 
4.บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

1.สนับสนุนการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรูข้องนกัศึกษา
และการจัดการศึกษา 
2.พัฒนางานประกนัคุณภาพของคณะ 
3.ส่งเสริมการบริหารจดัการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 1.เพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวชิาการ 
2.พัฒนาศักยภาพภาษาองักฤษให้กับอาจารย์ 
3.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 

1.ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลาการสายวิชาการ 
2ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
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3.9 ผังความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 

วิสัยทศัน์มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

มหาวทิยาลยัชั้นน าเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตรก์ารการพฒันา

มหาวทิยาลยั 
1. ยกระดับการผลติบัณฑิตที่เป็นจุดเนน้และพัฒนา
ครูสู่ความเป็นเลิศ 

2. พัฒนาการวจิัยและบรกิารวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของทอ้งถิ่นสูม่าตรฐานสากล 

3. ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์เมอืงมรดกโลก 

4. การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและการบรหิาร
จัดการมหาวทิยาลัย 

     
ยุทธศาสตร ์

คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิต 

1.พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ของอยุธยาเมอืงมรดกโลก 

1.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 

2.ส่งเสริมงานบรกิารวิชาการที่ครอบคลุมกบัความ
ต้องการของทอ้งถิน่ 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 

     

เป้าประสงค ์
คณะมนษุยศาสตรแ์ละ 

สังคมศาสตร์ 

1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
หลักสูตรระดับอดุมศกึษา 
3. ทุกหลกัสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศกึษา 
4.จัดท าความรว่มมอืทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 

1. เพิ่มจ านวนบทความวิจัย บทความวิชาการทีไ่ด้รับ
การตีพมิพ์เผยแพร ่
 

1.นักศกึษาและบุคลากรในคณะมีสว่นร่วมใน
การท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2.นักศกึษสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ของ 
อยุธยา 

1.ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
2.อาจารย์มีความพึงพอใจในการจัดหาครุภณัฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
3.บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในงานประกนัคณุภาพ 
4.บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ชุมชนไดร้ับบริการวิชาการตามทีต่้องการ 
2. จัดบรกิารวิชาการทัง้แบบให้เปล่าและแบบหารายได ้
 

1.เพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวชิาการ 
2.พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ 
3.พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 

     

กลยทุธ ์
คณะมนษุยศาสตรแ์ละ 

สังคมศาสตร์ 

1.ยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา 
2.พัฒนาหลักสตูรให้เป็นไปตามความตอ้งการของ
สังคม 
3.ยกระดับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่
ต้องการของสังคม 
4.ส่งเสริมการท าความรว่มมอืทางวิชาการกบั
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
 

1.เพิ่มศักยภาพการผลิตงานวจิัยของอาจารย์ 
2. เพิ่มปรมิาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการ 
3.เพิ่มจ านวนเงินทุนวิจัย 
 

1.สร้างความตระหนักในคณุค่าของศิลป 
วัฒนธรรมไทย 
2.ส่งเสริมการสืบสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

 
 
 
 
 

1. สนับสนนุการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรูข้อง
นักศกึษาและการจัดการศกึษา 
2. พัฒนางานประกันคุณภาพของคณะ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความตอ้งการ
ของชุมชน 
2.ส่งเสริมการจัดบรกิารวิชาการแบบให้เปลา่และ
แบบหารายได้ 

1.ส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
2.ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 



รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหตุ 

พ.ศ.
2560 

1. จัดการเรียน
การสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับหลักสูตร
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
2. ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
3. ทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
4.จัดท าความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบัน 
อุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ 

1.ยกระดับ
คุณภาพ
การจัด
การศึกษา 
 

ร้อยละ 90  1.นักศึกษา
ส าเร็จ
การศึกษา
ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อย
ละ 90 

1.โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(570,100) 

4. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาตามศาสตร์ 
4.1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
4.1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านภาษาองักฤษในงานโรงแรม 
4.1.3 อบรมปรับพื้นฐานนกัศึกษาใหม ่
4.2 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
4.2.1 ฝึกวิจยัชุมชนภาคสนาม 
4.2.2 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบื้องต้น 
4.2.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม 
4.2.4 งานเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 15 
4.2.5 อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 
4.2.6 ชุมชนศึกษา 
4.3 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
4.3.1 ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐ (ปี 3) 
4.3.2 ศึกษาดูงานระบบราชการไทย 
4.3.3 เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่การเข้ารับราชการ (ปี4)     
4.3.4 การปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 
4.3.5 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 
4.3.6 การประชุมเครือข่ายวิชาการดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
4.3.7 การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4.4 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม 
4.4.1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม  
4.5 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย 

530,100 
36,815 
15,000 
16,300 
5,515 

86,585 
27600 
15,185 
20,000 
8,000 
5,000 

10,800 
86,290 
16,800 
20,220 
7,000 
3,800 
3,980 

14,880 
19,610 
8,940 
8,940 

102,000 
15,000 

ทุกสาขาวิชา
และกลุ่มวิชา 

แผ่นดิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหตุ 

พ.ศ.
2560 

4.5.1 กิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน(ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชัน้ปีที่ 1 
4.5.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเขียนสารคดีและบันเทิงคดี (ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2) 
4.5.3 กิจกรรมเก็บขอ้มูลภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม (ส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3) 

4.5.4 กิจกรรมบูรณาการทักษะทางภาษาไทยในกิจกรรม (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยท ากจิกรรมชมรมภาษาและวรรณศิลป์ 

4.5.5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมส่าขาวิชาภาษาไทย (ปีการศึกษา 2560) 
4.5.6 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ปีการศึกษา 2559) 
4.6 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี 
4.6.1 ดนตรีไทยอุดมศึกษา  
4.6.2 ซ่อมเครื่องดนตรี  
4.6.3 พัฒนาวิชาการและวิชาชีพดนตรี 
4.7 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
4.7.1 ทัศนานาฏกรรมไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

4.7.2 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น นักศึกษาทุกชั้น
ปี ร้อง ร า เต้น เล่นละครสัญจรกรุงเก่า 

4.8 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญีปุ่่น 
4.8.1 อบรมปรับพื้นฐานนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1 
4.8.2 อบรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
4.8.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นนอกสถานที ่
4.9 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4.9.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
4.9.2 กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชน 
4.9.3 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัลเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

27,000 
 

20,000 
 

30,000 

 
5,000 
5,000 

12,880 
5,880 
6,000 
1,000 

23,000 
8,000 

15,000  

 
34,080 
10,800 
5,000 

18,280 
54,440 
3,600 

10,000 
9,320 
8,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหตุ 

พ.ศ.
2560 

4.9.3 กิจกรรมนิเทศปล่อยของ 
4.9.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
4.9.5 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการผลิตวารสารกรุงเก่า เร่ืองเราอยุธยา 
4.9.6 กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรวิชาชพีทางนิเทศศาสตร์ 
4.10 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ 

4.10.1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อทางด้านกฎหมายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

4.10.2 ศึกษาดูงานพพิิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ  
4.10.3 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย 
4.11 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
4.11.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมท้องถิ่น 
4.11.2 กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.11.3 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิน่ 
4.11.4 กิจกรรมเพิ่มความรู้เพื่อเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
4.11.4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
4.12 สาขาวิชาภาษาจีน 
4.12.1 กิจกรรม Buddy นกัศึกษาไทย-จีน 
4.12 2 กจิกรรมอบรม HSK ระดับ 3-4 
4.12.3 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปี 2560 
4.13 สาขาวิชาสหวิทยากรอิสลาม 
4.13.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
4.14 กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ 
4.15 กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 
4.16 กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา  

3,600 
10,000 
9,920 

18,110 
5,470 

 
9,640 
3,000 

47,600 
19,780 
7,220 
8,600 

10,200 
1,800 
8,260 
2,000 
3,260 
3,000 
3,600 
3,600 
2,500 
2,500 
2,500  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหตุ 

พ.ศ.
2560 

 

    2. โครงการ
เรียนรู้แนวทาง
ตามโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
(15,560) 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเรยีนรู้แนวทางตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

15,560 คณะ บ.กศ. 

2.พัฒนา
หลักสูตรให้
เป็นไปตาม
ความ
ต้องการ
ของสังคม 
 

หลักสูตร 3 2. ทุก
หลักสูตร
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึ
กษา 

1.โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(570,100) 

1. การปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตร 3 หลักสูตร 
2. การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
3. การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

 

33,000 
3,000 
4,000 

 

คณะ  

3.ยกระดับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
บัณฑิตให้
เป็นที่
ต้องการ
ของสังคม 
 

หลักสูตร 15 3. ทุก
หลักสูตร
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

3.โครงการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 
 (127,200) 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษา 
2. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นศ. ชั้นปีที่ 1 
3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนกัศึกษา 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  
5. กิจกรรมพัฒนาทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. กิจกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาเพื่อสังคม 
7. กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ 
8. กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชพี 
9. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
10. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “รกัษ์อยธุยา” 
11. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

  

5,000 
11,600 
1,800 
5,100 
4,400 

17,800 
4,600 
5,600 
3,200 
6,600 

61,500 

คณะ บ.กศ. 



 

 

13 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 
โครงการ กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหตุ 

พ.ศ.
2560 

 

 

   4.โครงการ
ส่งเสริมจัด
การศึกษา
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(1,095,285
) 
 

1. การจัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัต ิ
2. การจัดซ้ือวัสดกุารเรียนการสอน 
3. การจัดเตรียมฝึก/ฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 
4. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
5. การจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท าชุดการสอนรายวิชา “จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อ
สังคม” 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learinig” 
จ้างอาจารย์พิเศษ 
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ  

77,465 
136,900 
240,430 
95,975 
97,200 
9,775 

 
13,040 

162,000 
262,500  

คณะ บ.กศ. 

 

   5.โครงการ
งานจัด
การศึกษาภาค
พิเศษ คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
(185,355) 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในส านักงานและการเรียนการสอน 

2. กิจกรรมค่าวัสดุฝึกปฏบิัติ 

3. กิจกรรมเตรียมฝึก/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

71,875 

32,000 

81,480  

สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 
สาขาวิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

กศ.บป. 

4. ส่งเสริม
การท า
ความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบัน 
อุดมศึกษา
ใน
ต่างประเทศ 

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

6.โครงการ
พัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์สู่
มาตรฐานสาก
ล(60,000) 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการ 60,000 คณะ บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 2,053,500   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
 

งาน/โครงการ กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 

หมาย
เหตุ พ.ศ.

2560 
1.เพิ่มจ านวน
บทความวจิัย 
บทความวชิาการที่
ได้รับ การตพีิมพ์
เผยแพร ่
 

1.เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตงานวิจยัของ
อาจารย ์
2. เพิ่มปรมิาณการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั 
และบทความวิชาการ 
 
3. เพิ่มจ านวนเงินทุน
วิจยั 

หลักสูตร 
 
 

หลักสูตร 
 
 
 

คน 

15 
 
 

15 
 
 
 

3 

1. ทุกหลักสูตรมี
ผลงานวิจัย / งาน
สร้างสรรค์ 
2. ทุกหลักสูตรมีงานวจิัย  
บทความวจิัย  บทความ
วิชาการ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์สกอ. 
3. นักวิจยัรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 

1.โครงการส่งเสริม
การผลิตและเผยแพร่
งานวิจัย 
 (194,550) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ในการท าวจิัย 
2. ทุนสนับสนุนการท าวิจยัส าหรับแต่ละ
หลักสูตร 
3. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ 
4. ทุนสนับสนุนการท าวิจยัตามพันธกิจคณะ  

12,550 

117,000 
15,000 

 
50,000  

คณะ 
 
 

 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 194,550   

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่ครอบคลุมกับความต้องการของท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
 

งาน/โครงการ กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 
หมายเหตุ 

พ.ศ.
2560 

1. ชุมชนได้รับ
บริการวิชาการ
ตามที่ต้องการ 
2. จัดบริการ
วิชาการทั้งแบบให้
เปล่าและแบบหา
รายได้ 

1.จัดบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
2.ส่งเสริมการ
จัดบริการวิชาการ
แบบให้เปล่าและ
แบบหารายได ้

โครงการ 
 
 

โครงการ 

17 
 
 

1 

1. มีงานบริการวิชาการ
แบบให้เปล่า จ านวน  
17  โครงการ 
2. มีงานบริการวิชาการ
แบบหารายได้ จ านวน  1  
โครงการ 

1.โครงการส่งเสริมการ
บริการวิชาการ 
(5,900) 

การส ารวจความต้องการการบริการวิชาการ
ของชุมชน 

5,900 
 
 

คณะ แผ่นดิน 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 5,900   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยาเมืองมรดกโลก   

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
 

งาน/โครงการ กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/กลุม่

วิชา 

หมาย
เหตุ พ.ศ.

2560 
 1.นักศึกษาและ
บุคลากรในคณะมี
ส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 2.นักศึกษาสืบ
ทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
อยุธยา 

1.สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

2.ส่งเสริมการสืบ
สานความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
อยุธยาเมืองมรดก
โลก   

ร้อยละ  
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
 

50 
 
 
 
 
 

70 

1. นักศึกษาและ
บุคลากรในคณะมีส่วน
ร่วมในการท านุบ ารุงและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
50 
2. นักศึกษาร้อยละ 70 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของอยุธยาเมือง
มรดกโลกมีความรู้
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้ารว่ม
กิจกรรม 

1. โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(88,000) 

1. ไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศลิป ์
2. สืบสานประเพณไีทย  

80,000 
8,000 

 
 

คณะ  

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 88,000   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
 

งาน/โครงการ กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอ
บ 

คณะ/
สาขา/กลุ่ม

วิชา 

หมายเหตุ 
พ.ศ.
2560 

1.ระดับความพึง
พอใจของนกัศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
2.อาจารย์มีความ
พึงพอใจในการ
จัดหาครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียน
การสอนเพิ่มขึน้ 
3.บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในงาน
ประกนัคุณภาพ 
4.บริหารจัดการ
คณะโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

1.สนับสนุนการจัด
สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูข้องนกัศึกษา
และการจัด
การศกึษา 

ร้อยละ  
 
 
 
 

ร้อยละ 

70 
 
 
 
 

70 

1.นักศึกษามีความ
พึงพอในต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
2.อาจารย์มีความ
พึงพอใจในการ
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
การจัดการเรียน
การสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

1. โครงการบริหารและ
จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(260,665) 

1. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/การเรียนการสอน/ซ่อมบ ารุง/งานบ้านงานครัว 
2. ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

230,665 
30,000 

คณะ แผ่นดิน 

2. โครงการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(36,510) 

1. กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปขีองคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2. กิจกรรมจัดท าวัสดุประชาสัมพันธ ์
 

20,000 

16,510 
  

คณะ แผ่นดิน 

3. โครงการบริหาร
จัดการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(268,131) 

1. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
2. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
3. วัสดุส านักงาน/ วัสดุการเรียนการสอน/วัสดุงานบ้านงานครัว   
4. มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ 
5. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารยแ์ละนักศึกษาภายในคณะ 

85,250 
65,000 
95,681 
15,000 
7,200 

คณะ บ.กศ. 

4. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(108,760) 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

108,760 คณะ บ.กศ. 
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2.พัฒนางาน
ประกนัคุณภาพ
ของคณะ 
 

ร้อยละ 70 3.บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในงานประกัน
คุณภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

5. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(37,075) 

1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
2. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคคลากร
ในคณะ  
3. กิจกรรมจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. กิจกรรมการจัดการความรู้  

3,800 
9,650 

 
5,000 

18,625 

คณะ แผ่นดิน 

3.ส่งเสริมการ
บริหารจัดการคณะ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ร้อยละ 75 4. ผลการประเมิน
คณบดีในเร่ืองการ
บริหารจัดการคณะ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
75 

6. โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม 104 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ปรับปรุงห้องประชุม 104 90,000 คณะ กศ.บป 

7. โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ส านักงานและ
การเรียนการสอนคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

342,320 คณะ กศ.บป 

8. โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ส านักงานและ
การเรียนการสอนคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

648,600 คณะ บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 1,792,061   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
หน่วย 
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
 

งาน/โครงการ กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะ/สาขา/

กลุ่มวิชา 
หมายเหตุ 

พ.ศ.
2560 

1.เพิ่มจ านวน
อาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2.พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษให้กับ
อาจารย์ 
3.พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

1.ส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพบุคลาการ
สายวิชาการ 
2ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะการท างาน
ของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

ร้อยละ 80 1. จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ส่งผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น จ านวน 20 
คน ภายใน 5 ป ี
2. บุคลากรสาย
วิชาการมีความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 70  
3. ทุกปีบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาอยา่งน้อยร้อย
ละ 10 ของจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด  

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
167,670   

1. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเขียนผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 
2. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
อาจารย ์
3. การสัมมนา / ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน 
4. การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น 

115,760 
 

8,080 
 

27,660 
11,170 

 
5,000 

คณะ บ.กศ. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 167,670     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                            ที่       /2557 

   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

.............................................. 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ ์  ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   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. ประธานสาขาวิชาภาษาญีปุ่่น   กรรมการ 
15. ประธานสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร  กรรมการ 
16. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 
17. ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล   กรรมการ 
18. ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
19. ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  กรรมการ 
20. ประธานสาขาวิชาประวตัิศาสตร ์   กรรมการ 
21. ประธานสาขาวิชาภาษาจีน   กรรมการ 
22. หัวหนา้ส านักงานคณบด ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และ 
             สังคมศาสตร์ 
                สั่ง  ณ  วันท่ี        ธันวาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรตัน์   ทรรพวสุ) 
                          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 


