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คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมและแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ที่คณะฯ หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางนํามาใชในเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน โดยเรียบเรียงจากประสบการณในการทํางาน
ดานการจัดทําปฏิบัติการประจําปงบประมาณในตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา และการให
คําปรึกษาแนะนําดานนโยบายและแผนของคณะผูบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
ผนวกกับการศึกษาคนควาเอกสาร ตําราดานการจัดทําแผนและการวางแผนทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่มาประกอบการจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯและสาขาวิชา
ตางๆภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คูมือการปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบไปดวย กระบวนการในการ
ดําเนินตางๆ ต้ังแตการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ การแปลงแผนสูการปฏิบัติ และการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติที่ไดแสดงรายละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติการ เพื่อใหจัดทําแผนและ
การดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย พันธกิจของคณะฯ ซึ่งผูเขียนคาดหวังเปนอยางย่ิงวาการนํา
คูมือการปฏิบั ติงานการจัดทําแผนปฏิบั ติการประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ฉบับน้ีไปใชจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณและแผนอื่นๆ ของคณะฯ และหนวยงาน ใหมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งผูรวมงานในสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูใหความกรุณาชวยเหลือสนับสนุนและเปนที่ปรึกษาใน
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก 

 ขอขอบพระคุณนายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผน เช่ียวชาญ สังกัด
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเปนวิทยากรใหความรูและประสบการณ เรื่อง การเขียน
คูมือปฏิบัติงาน จนทําใหผูเขียนมีหัวขอคูมือการปฏิบัติการและจัดทําคูมือจนเสร็จสมบูรณ 
 
 ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการปฏิบัติงานฯ ดังกลาวน้ี จะเปนประโยชนตอหนวยงาน

และผูที่สนใจในการนําไปใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาและปฏิบัติงาน หากมีขอผิดพลาดประการใด 

ผูเขียนยินดีนอมรับไวดวยความเต็มใจเพื่อการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึนตอไป 
            
                                                                                    มานิตย กุศลคุม 
                                                                       เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
                                                                         คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมา 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

9 16 17 และ 18 ไดกําหนดใหสวนราชการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งน้ีสวนราชการจะตองทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทําคําขอ

ต้ังงบประมาณประจําป รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป ของหนวยงานซึ่งไดรับ    

การจัดสรรงบประมาณประจําปเมื่อสิ้นปงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยงานและเปนไปตามกฎหมาย 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ข้ึนเปน

ประจําทุกป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ และเพื่อดําเนินงานตามภารกิจและ

พันธกิจของคณะฯ และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ

รายจายประจําป ของคณะฯ ในการนํางบประมาณมาใชในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามแผน

และประเด็นยุทธศาสตร ของคณะที่ไดต้ังเปาหมายไว  และเพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ไดกําหนดใหสวนราชการ

จัดทําแผนปฏิบัติการไวเปนการลวงหนา และเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปแลว จะตองมีการใชจายงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ใหเปนไปตามแผน

และเปาหมายที่ ต้ังไว  โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีน้ัน  ประกอบไปดวย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด และประเด็นประเด็นยุทธศาสตรจํานวน 4  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   การผลิตและพัฒนาคร ู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ซึ่งในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีความเช่ือมโยง/สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และแผน
และนโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่วางไว แตเน่ืองจากอุปสรรคบางประการ ที่มีผลตอความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  งบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก         
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การสื่อสารระหวางผูเกี่ยวของเพื่อใหมีกรอบแนวคิดพื้นฐานที่ตรงกันใน บุคลากรบางสวนในหนวยงาน
ยังขาดความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ ความรวมมือของผูมี
สวนไดสวนเสียในการจัดทําแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงมีความสนในเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

วัตถุประสงค 

 1) เพื่อใหเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับชอบปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกนั 
 2) เพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบวิธีและข้ันตอนการกระบวนการจัดทํา         
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ อยางชัดเจน 
 
 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

 1) ไดเครื่องมือในการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 2) ผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ทราบวิธีและข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป งบประมาณ อยางชัดเจน 
 

ขอบเขต 

คูมือกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ ครอบคลุมข้ันตอนกระบวนการ
ดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ต้ังแตการแตงต้ัง
คณะทํางาน รวบรวมขอมูล วิเคราะห SWOT กําหนดกรอบยุทธศาสตร กําหนดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ การติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลโครงการ คูมือฉบับน้ี
จัดทําข้ึนสําหรับใชในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ภายในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถใชไดต้ังแต ปงบประมาณ 2563 เปนตนไป 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 แผนปฏิบัติการประจําป  หมายถึง แผนระยะสั้น 1 ป จัดทําเพื่อแสดงใหเห็นถึงแผนที่

คณะฯ จะดําเนินการในแตละปงบประมาณ โดยคณะฯ จะจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปกอนเสนอขอ

งบประมาณรายจายประจําป โดยแผนปฏิบัติการประจําปจะระบุนโยบายการดําเนินงาน เปาหมาย

และผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายของการดําเนินงานในคณะฯ 

 แผนระยะสั้น หมายถึง แผนที่ใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 ป แตไมเกิน 2 ป เชน 

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan or Operation Plan) ในแผนจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ

ดําเนินการ สถานที่ งบประมาณ และผูรับผิดชอบ การวางแผนระยะสั้นอาจทําในรูปของแผนงาน 

(Program) หรือ โครงการ (Project) ซึ่งมีกิจกรรมไมสลับซับซอน 

 ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน ประเด็น

ยุทธศาสตรน้ี สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจ แตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอน้ัน

หนวยงานตองการดําเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนที่

เรียบรอยแลว ตองการใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

 เปาประสงค หมายถึง สิ่งที่หนวยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตองนําประเด็นยุทธศาสตรมา

พิจารณาวา หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอแลว ใคร

เปนผูไดรับผลประโยชน และไดรับประโยชนอยางไร 

 ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวบงช้ีวาหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคที่

วางไวไดหรือไม ข้ันตอนน้ี เราจะตองพิจารณาหาปจจัยที่เปนตัวบงช้ีดังกลาว และตองใชถอยคําที่

ชัดเจน ทั้งในแงของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต 

 ปรัชญา  หมายถึง ความเช่ือของบุคคลและเปาหมายและพันธกิจขององคกรที่มองภาพใน

อนาคตในการดําเนินงาน   

 วิสัยทัศน หมายถึง ความคาดหวังของหนวยงานที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตในการ

บริหารจัดการจุดมุงหมายที่อยูบนพื้นฐานความเปนจริงของการดําเนินงาน 

 พันธกิจ  หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาที่ที่เปนไปตามกฎหมายในการบริหารงาน

ราชการแผนดิน ตลอดจนระเบียบและขอกําหนด รวมทั้งนโยบายตางๆที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนที่วางไว 

 อัตลักษณ หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ

การจัดต้ังสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด 

 กลยุทธ หมายถึง การกําหนดเปาหมายและวิธีการเดินหนาสูเปาหมาย ที่ผานการวิเคราะห

ภาพรวมทั้งภายในและภายนอก องคประกอบและปจจัยตัวแปรที่เกี่ยวของทั้งหมด 



8 
 

 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ

แผนงานหรือโครงการตางๆ เปนระยะๆ อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อประเมินวาสามารถ

ปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการใหเปนไปตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดย

มีการรายงานผลแกผูที่เกี่ยวของ 

 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปหน่ึงถึงวันที่ 30 กันยายน 

ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ.ที่ถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณน้ัน 
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บทท่ี 2 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
 
 

 2 บทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบของตําแหนง 
    2.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ดานตางๆ ดังน้ี 
 

  2.1.1 ดานการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งาน
ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน 
งานสัญญา เปนตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
       (2) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานในดานตางๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาตางๆ เปนตน 
     (3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอืน่ๆ 
เพื่อใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย         
มีประสิทธิภาพ 
       (4) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ    เพื่ออํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือ 
       (5) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 
 

  2.1.2 ดานการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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  2.1.3 ดานการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 
       (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  2.1.4 ดานการบริการ 
       (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการ
บริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 
       (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดาน
การบริหารงานทั่วไป เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 
2.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ นายมานิตย กุศลคุม  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
ระดับปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมาย มีดังน้ี 
 

 1) งานนโยบายและแผน 
- จัดทําแผนกลยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
- จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และแผนอื่นๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

                รายงานระเอียดงานดานนโยบายและแผน  
- จัดพิมพหนังสือเชิญประชุม ประสานผูเขารวมประชุม 
- จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนฯโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ ทั้งระดับ

ผูบริหาร/ประธานหลักสูตร 
- การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  ปจจัยภายในองคกร และวิเคราะหโอกาส อุปสรรค/

ภัยคุกคาม 
- การกําหนดแผนยุทธศาสตรของคณะฯใหสอดคลองกับเปาประสงคและประเด็น

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
- การวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ เพื่อที่จะบรรลุ

วิสัยทัศน 



11 
 

- กําหนดรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธคณะฯ โดยระบุโครงการ
ภายใตประเด็นยุทธศาสตร 

- กําหนดรายละเอียดของตัวชีวัดผลงานคาเปาหมายและโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ของกลยุทธ และแผนอื่นๆ 

- แสดงความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ 
- รวบรวมแผนปฏิบัติการยอยภายใตแผนปฏิบัติการประจําปจากสาขาวิชาที่ไดรับ

การจัดสรรเพื่อจัดเขียนโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
- นําเสนอแผนยุทธศาสตรและแผนทั้งหมดตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
- แกไขปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธทางการเงินเพื่อนําเขาที่

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
- รวบรวมขอมูลแผนทั้งหมดเพื่อ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะฯ

และสาขาวิชา 
 
 2)  งานธุรการเอกสาร จัดทําเอกสารในสวนดําเนินงานดานแผนและการติดตามโครงการและ
จัดสงหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวของดานแผนและโครงการใหผูเกี่ยวของ 
 3) งานดานบุคลากร  จัดทําสถิติวันลาปวย ลากิจ ลาพักผอนของคณาจารยและเจาหนาที่
ประจําคณะฯ และสรุปใบลงเวลาการปฏิบัติราชการควบคุมดูแลบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ พรอม
สรุปจํานวนเพื่อนําสงกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 4) งานดานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของคณะฯและสาขาวิชา เชน สรุปผล
ประเมินโครงการของคณะฯและสาขาวิชาที่จัดข้ึนในแตละป และติดตามโครงการของคณะฯ และ
สาขาวิชาใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานของคณะ อยางมีประสิทธิภาพ  

5) งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําเขียนรายงาน รวบรวมเอกสารตัวช้ีวัด รวบรวม
จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 1 และจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
องคประกอบที่ 1 ตลอดจนจัดทําแผนตางๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ 

6) ภาระงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ๆ เชน  ดําเนินงานตรวจพัสดุประจําปของคณะฯ  

ผูรวมงานวิจัยติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  งานฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและสาขาวิชานิติศาสตร งานบริการวิชาการชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

เชนจัดทําแผนบริการวิชาการชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน งานสําเนาเอกสารสาขาวิชานิติศาสตร 

เปนตน 
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2.3 คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังน้ี                                                                                                                                                                

(1) ศึกษากฎระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเงินของคณะฯและจัด
ทํางานการเงินและบัญชี เชน การจัดต้ังงบประมาณของคณะในระบบ (MIS) ขออนุมัติโครงการตาม
แผนงานตางๆของคณะ จัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณแตละไตรมาส/แตละสาขาเพื่อ
รายงานผูบังคับบัญชา จัดประชุมช้ีแจงคณาจารยในการจัดสรรงบประมาณ รวบรวมคําขอ
งบประมาณของแตละสาขาวิชา รวมประชุมกับกองนโยบายและแผนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทํารายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณ และรับทราบกรอบวงเงินและดําเนินการปรับคําขอในระบบ
สารสนเทศ จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการเงินเพื่อใสในรายงานประจําป เขาระบบการเงิน MIS ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการเบิกจาย เชน สวัสดิการ คารักษาพยาบาล ฯลฯ 

(2) วางแผนการทํางานที่อยูในความรับผิดชอบ และดําเนินการจัดทําแผนของคณะฯ เชน 
แผนกลยุทธของคณะฯ แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผน
บริการวิชาแกชุมชนและสังคม แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร แผนกลยุทธทาง
การเงินคณะมนุษยศาสตร แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน แผนงานวิจัยและ
พัฒนาทองถ่ิน และแผนพัฒนาบุคลากร และติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อช้ีวัดความสําเร็จ
ของแผนแตละแผนใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายของคณะฯ 

(3) จัดทํารวบรวมขอมูลสถิติและสรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานที่อยูในความ
รับผิดชอบของคณะฯ เชน สรุปการลงเวลาการปฏิบัติราชการควบคุมดูแลบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
ของอาจารยในคณะฯ 

(4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบ เชน คูมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการเงินเพื่อใสในรายงานประจําป 

(5)   ติดตอประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบกับหนวยงานและบุคคลที่

เกี่ยวของ  เชน การติดตามขอมูลของสาขาวิชาเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรฯ 

(7) ใหคําปรึกษาแนะนําช้ีแจงและแกไขปญหาทีเ่กี่ยวกับงานในหนาที่แกหนวยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวของ เชน เกี่ยวกับการจัดทําแผนและการจัดทําคําของบประมาณของสาขาวิชาฯ สําเนา
เอกสารหนังสือราชการทั่วไปในสาขาวิชานิติศาสตร 

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย เชน งานประกันคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต การอยูเวรประจําสํานักงาน ตรวจสอบครุภัณฑประจําป 
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2.4 โครงสราง/การบริหารจัดการ 
 

2.4.1 โครงสราง/การบริหารจัดการ 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  กําหนดให
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยในป 
พ.ศ. 2519 ไดจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร ในปน้ันจึงมีหมวดวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตอมา พ.ศ. 2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 สามารถเปดสอนได 3 
สาขาวิชา เปนผลใหเปลี่ยนจากหมวดวิชาเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดการศึกษา
สาขาศิลปศาสตร โดยมีหัวหนาคณะวิชาเปนผูบริหารและแบงการบริหารวิชาการเปนภาควิชา 

 ตอมามีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปลี่ยนช่ือ
จากวิทยาลัยครูธนบุรี เปนสถาบันราชภัฏธนบุรี และเปลี่ยนช่ือคณะวิชาเปนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีฐานะเทียบเทากอง และใหผูบริหารดํารงตําแหนงคณบดี จัดการบริหารวิชาการเปน
ภาควิชาเชนเดิม และในป พ.ศ. 2542 สถาบันไดปรับการบริหารวิชาการในคณะ โดยเปลี่ยนจาก
ภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา และไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรไทยศึกษาและ
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ตอมาไดมีโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ทําใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปนหน่ึงในสี่คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร 
และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวมกับคณะครุศาสตร 

 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีภารกิจหลัก คือ ทําหนาที่สรางและถายทอด
องคความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน และรับผิดชอบการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษา
ทุกคณะฯ 
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โครงสรางหนวยงาน 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงสรางของหนวยงานโครงสรางการบริหาร  

โครงสรางการปฏิบัติงาน  และภาระหนาที่ของหนวยงาน ดังน้ี 

1) โครงสรางหนวยงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ภาควิชามนุษยศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร 

สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สาขาวิชาออกแบบนเิทศศิลป 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป 

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 

สาขาวิชาการสรางสรรค 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

สาขาวิชานิตศิาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร 

สํานักงานคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

กลุมบริหารงานทั่วไป กลุมบริการวิชาการ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานการเงินและบัญช ี

งานพัสด ุ

งานบริการวิชาการ 

งานโสตทัศนูปกรณ 
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รองคณบด ี
ฝายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2)  โครงสรางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบด ี
ฝายบริหารและพัฒนา 

 

รองคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

รองคณบด ี
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
 

หัวหนางานบริการวิชาการ 
 

หัวหนาภาควิชา
สังคมศาสตร 

หัวหนาภาควิชา 
มนุษยศาสตร 
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ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
รองคณบด ี

ฝายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

3)  โครงสรางการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ผูชวยศาสตาจารย ดร.ธญวรรณ กาคํา 

คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
รองคณบด ี

ฝายบริหารและพัฒนา 
 

อ.ศรัณย สรรพศิริ 

รองคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 

อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 

รองคณบด ี
ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี  

หัวหนาบริหารงานทั่วไป  หัวหนาบริการวิชาการ   

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 3 ตําแหนง 
1. นางจิตติมา  อารยะมั่นคง 
2. นายมานิตย   กุศลคุม 
3. นางวันดี       แสงขาว 
เจาหนาที่ธุรการ 2 ตําแหนง 
1. นางสาวจุฬาภรณ สมรอบรู 
2. นางสาวณัชชา  หามผผักแวน 
 

นักวิชาการศึกษา 4 ตําแหนง 
  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 ตําแหนง 
1. นางสาวอลิสา  อรุณธหิรัญ 
เจาหนาที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
1 ตําแหนง 
2. นายอนุชา  รวยด ี

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตําแหนง 
 

นักวิชาการพัสดุ 1 ตําแหนง  
นางสาวกรรณิการ  แกวงาม 
พนักงานพัสดุระดบัส 3 1 ตําแหนง 
นางสาวสมสมร  ทรัพยแสงสง 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 
อ.วาริด  เจริญราษฏ 

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 
อ.ยุทธศักดิ์  ดีอราม 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข  ดังน้ี 

 
 

3.1 หลักเกณฑและกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัตงิาน 
 

3.1.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 1)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี        
พ.ศ. 2546  ตามนัยแหงพระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการในหมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ดังน้ี 
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกจิของรฐัใหสวนราชการปฏิบัติ 
ดังตอไปน้ี 
  (1)  กอนจะดําการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน
การลวงหนา 
  (2)  การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของ
ข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของ
ภารกิจผลสัมฤทธ์ิ ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3)  สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานทีส่าํนักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด 

(4)  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
น้ัน หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
 มาตรา 16  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ัน โดยจัดทํา       
เปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13  
 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบ 

มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนว
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ทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 16  ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทํา
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งน้ีเพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

มาตรา 18  เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ  ใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไป
ดําเนินการอยางอื่นซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมาย หรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มไิดกาํหนด
ในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนการบริหาร
ราชการใหสอดคลองแลว 
 

     2)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2562 

ฉบับท่ี 2  

มาตรา 3  ใหยกเลิกมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 4  ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ันโดยจัดทําเปนแผน
หาปซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ” 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป           
ตามมาตรา 16 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาน้ี ใหจัดทําแผนสามปโดยมีหวงระยะเวลาต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2563  ถึงปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
3.2 ข้ันตอนและวิธกีารปฏิบตัิงานตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุดกระบวนการ 
 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากภารงานที่ไดรับมอบหมาย ผูเขียนไดเลือกงานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยจัดทําข้ันตอนเปน Flow Chart ซึ่งมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ  ดังน้ี 
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เริ่มตน 

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อจัดทําแผนฯ 

ประชุมระหวาง ผูบริหาร บุคลากรภายในเพ่ือกําหนดทิศทาง
ของคณะฯ และวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะฯ 

 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะพิจารณา 
ไมเห็นชอบ 

จบ 

คณะทํางานจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ 

เสนอผูบริหารคณะฯ ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง 
 

รับฟงความคิดเห็นและปรับปรุงแผนฯ 

จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและปรับปรุงแผนฯ 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณและถายทอดแผนสูการปฏิบัต ิ
 

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 
 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

 
ท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน 
1. แ ต ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /

ค ณ ะ ทํ า ง า น เ พื่ อ จั ด ทํ า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 

 

1.แตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป งบประมาณ 
  1.1 ยกรางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
  1.2 นําเสนอผูบริหารคณะฯพิจารณา 
  1.3 ดําเนินการจัดสงคําสั่งแตงต้ังใหคณะการรบัทราบ 
  1.4 ทบทวนปรับปรุง ตัวช้ีวัด ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
จากผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา 

2. ปร ะ ชุม ร ะห ว า ง  ผู บ ริ ห า ร 
บุคลากรภายในเพื่อกํ าหนด
ทิ ศ ท า ง ข อ ง ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของ
คณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ประชุมระหวาง ผูบริหาร บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อ
กําหนดทิศทางของคณะฯ และวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
คณะฯ 
  2.1 จัดทําบันทึกขอความเชิญประชุมบุคลากรในคณะฯเพื่อ
รวมประชุมรับทราบนโยบายและกําหนดแนวทางทิศทางของ
คณะฯในการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 2.2 วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมของคณะฯ 
       - วิเคราะหการดําเนินงานในอดีตของคณะฯ 
       -  นําแผนยุทธศาสตร 4 ปของคณะฯ มาเปนขอมูลใน
การวิเคราะหการจัดทําแผนปฏิบัติการฯในแตละป 
       - วิเคราะหคูแขงขันดานการศึกษา 
       - วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม กฎหมาย และเทคโนโลยี 
       - ประเมินความเสี่ยงดานการเงิน สังคม จริยธรรม 
กฎหมาย และขอบังคับ 

3. ค ณ ะ ทํ า ง า น จั ด ทํ า ร า ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 

3.1 พิจารณาความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยฯ 
แผนยุทธศาสตร 4 ป คณะฯ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยฯ 
ผลการประเมินภายใน 
3.2 กําหนดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค  กลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 
3.3 กําหนดโครงการ/กิจกรรมและมอบหมายผูรับผิดชอบ
และพิจารณาความสําเร็จ คาเปาหมาย ตัวช้ีวัด และกลยุทธ
ในการมุงไปสูเปาหมายที่กําหนด 
3.4 ประมาณการคาดการณการใชทรัพยากรที่ตองการ เชน 
งบประมาณ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
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ท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน 
4 เสนอผูบริหารคณะฯ ตรวจสอบ

ขอมูลความถูกตอง 
 

4.1 นําเสนอรางแผนตอรองคณบดีฝายบริหารและแผน
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
4.2 นํารางแผนที่ไดรับการตรวจปรับปรุงแกไขเสนอตอ
คณบดีเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

5 รับฟงความคิดเห็นและปรับปรงุ
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 

5.1 ประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในคณะฯ 
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ฉบบัสมบรูณ 

 

6.1 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ 
ฉบับสมบูรณ โดยจัดทําจากขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจาก
ประชุมบุคลากรในคณะฯ และไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ ไดรับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

7. เสนอแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ตอทีป่ระชุม
ประจําคณะพิจารณา 

เสนอที่ประชุมประจําคณะพิจารณา 
   7.1 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  7.2 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจําปพรอมใหขอเสนอแนะ 
  7.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ/ไมเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
    - ก ร ณี เ ห็ น ช อ บ ใ ห จั ด ทํ า แ ผ น เ พื่ อ ส ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
    - กรณีไมเห็นชอบใหจัดสงแผนไปยังคณะทํางานเพื่อ
ปรับปรุงและจัดทําแผนตอไป 

8. เสนอแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ ทีป่ระชุม
กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

เสนอที่ประชุมกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

8.1 จัดทําบันทึกขอความจัดสงแผนเขาที่ประชุม
กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา เห็นชอบ/ 

ไมเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ 

    - กรณีเห็นชอบจัดทําแผนปฏิบัติการฉบบัสมบรูณเพือ่
ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ     
    - กรณีไมเห็นชอบใหจัดทําแผนและเสนอแผนเขาทีป่ระชุม
ใหมตามลําดับ 
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ท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน 
9. จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับ

สมบรูณและถายทอดแผนสูการ
ปฏิบัติ 

 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ฉบับสมบูรณและถายทอดแผน
สูการปฏิบัติ 
9.1 ผูรับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ 
9.2 จัดสงใหสาขาวิชาตางๆ ภายในคณะฯ 
9.3 ประชุมช้ีแจงประธานหลักสูตรฯ 

 
10. ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการฯ 
 

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 
10.1 จัดทําบันทึกขอความ ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน  พรอมแนบแบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามรอบ 

11. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
    11.1 วิเคราะหขอมลูการรายงานผลการดําเนินงานจาก
สาขาวิชา 
    11.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําคณะฯ รอบ3 เดือน  6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน 
    11.3 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯเพือ่
พิจารณา 
    11.4 นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมา
ปรับปรงุแผนปฏิบัติการประจําป 
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3.3 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งทีค่วรคํานึงในการปฏบิัต ิ

 
3.3.1 เง่ือนไขในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ 

1) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ   
แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ” ตามมาตรา 16 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2  

2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนขอ
งบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานทุกๆป   

3) การกําหนดแผนปฏิบัติการ จะตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่
จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิ ของภารกิจ และตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของภารกิจอยางชัดเจน ซึ่งกําหนดไวในหมวด 3 มาตรา 9 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

 
3.3.2 ขอสังเกตในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 

1) แผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนที่จะตองดําเนินงานในทุกปกอนสิ้นปงบประมาณเพื่อใช
เปนแผนในการขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 
 2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ใชในการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําป และใชเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในแตละปอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับแผนนโยบายรัฐบาล
และแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  
3.3.3 ขอควรระวังในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 

1) ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ จะตองมีการศึกษาขอมูล ทบทวนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณใหมทุกปเน่ืองจากกฎระเบียบ นโยบายที่
เกี่ยวของอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมในแตละป เชน นโยบายรัฐบาล แผนและนโยบาย
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการมีความถูกตอง 
ฯลฯ 

2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมคณะฯ (SWOT Analysis) ผูรับผิดชอบเมื่อไดขอมูลจากการ
ระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียแลวจะตองศึกษาจะตองจัดกลุมใหถูกตองวา เปนจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส อุปสรรค/ภัยคุกคาม เพื่อความถูกตองของการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะฯ 

3) ในการขอขอมูลโครงการ/กิจกรรมจากสาขาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจะตองมี
จัดทําบันทึกขอความติดตามอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีสาขาวิชาจํานวนมากและโครงการของแตละ
สาขาวิชามีจํานวนมากจึงอาจทําใหสงโครงการลาชาและสงผลตอการจัดทําแผนที่ลาชา 

 4) ขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับจากหนวยงานภายในคณะไมสมบูรณ  เชน ระบุ
ผูรับผิดชอบไมชัดเจน ไมไดกรอกขอมูลงบประมาณ ไมไดระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ
กิจกรรม จึงตองมีการสงขอมูลแกไขทําใหผูรับผิดชอบหลักเกิดความลาชาในการสงขอมูลกลับไปแกไข
และการจัดทําแผนปฏิบัติการเกิดความลาชา 



96 
 
 
3.3.4 สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 

     
1) ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนทุกข้ันตอน 
2) ควรจัดใหมีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป ทุกปเพื่อใชใหทันตอสถานการณที่มีการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนทุกป 
3) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ บุคลากรทุกคนในคณะฯ จะตองมีสวน

รวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ไมวาจะเปนการทบทวนกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะฯ การกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด เพื่อใหการ
จัดทําแผนเกิดจากผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 

4) การกําหนดโครงและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณจะตองจัดทําขอมูล
ใหตรงกับยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการเพื่อความถูกตองในการจัดทําขอมูลงบประมาณ 

5) การกําหนดผูรับผิดชอบโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ไมควรกําหนด
ผูรับผิดชอบ เปน หนวงงาน ตําแหนง  ควรกําหนดผูรับผิดชอบเปนช่ือบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ
แทนเพื่องายตอการติดตามการรายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

 
3.4 แนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  3.4.1 แนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
แผนปฏิบัติการประจําป เปนแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ (กระทรวง/กรม) 

ที่แสดงใหเห็นถึงภารกิจที่จะดําเนินการในปใดปหน่ึงที่กําหนด ภายใตกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4      
ป ของสวนราชการน้ัน โดยจะมีสาระสําคัญเชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แตจัดทําเปน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณที่ละเอียด และชัดเจน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ทั้งน้ี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 ขอ 8 ใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16  
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 
ภายในกําหนดเวลา ดังตอไปน้ี 

1.  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่แผนการบริหาร
ราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.  แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหจัดทําและเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอ 
งบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 
 

ความหมายของแผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตร ตามคํานิยามของอัลเฟรด แชนดเลอร (Alfred D 

Chandler,Jr) ในหนังสือของเขาช่ือวา Strategy and Structure :Chapters in the History of 
theIndustrial Enterprises) ไดใหความหมายของยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ไววา “ยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธเปนการกําหนดจุดมุงหมายระยะยาวของธุรกิจและการกําหนดแนวทางการจําเนินงานหรือการ
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ปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากรอันจําเปนในการดําเนินงานดังกลาว” สวนเจมส ควินน (James 
Brian Quinn)ในหนังสือของเขาที่ช่ือวา Strategies for Change : Logical Instrumentalism ไดให
ความหมายของยุทธศาสตรหรือกลยุทธไววา “ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนแบบแผน (Pattern) หรือ
แผนที่รวมเอาจุดมุงหมายหลักๆ นโยบายและแนวทางการดําเนินงานขององคการไวดวยกัน เพื่อชวย
จัดสรรทรัพยากรขององคการไปในทางที่มีเอกลักษณและเปนไปไจ โดยคํานึงถึงความเขมแข็งและ
จุดออนขององคการ และคาดการณการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหวของ        
คูแขงขัน” 

แผนปฏิบัติการคือ  เครื่องคํ้าประกันวาเปาหมายในการทํางานในแตละปมีโอกาสบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว และเปนสิ่งยืนยันวาเปาหมายที่ต้ังไวน้ันมีความเปนไปได เพราะมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจน และถาแผนปฏิบัติการดําเนินการไดสําเร็จก็จะสงผลตอความสําเร็จของเปาหมายที่
กําหนดไวเชนกัน แผนปฏิบัติการคือผลของการแปลงความคิดในการจะทําสิ่งตางๆที่อยูในหัว
คนทํางานใหออกมาอยูในกระดาษหรือไฟลคอมพิวเตอรที่ผานกระบวนการในการกลั่นกรองแลววามี
ความเปนไปได และสอดคลองกับเปาหมายในการทํางานที่กําหนดไว  

วัตถุประสงคการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

1. เพื่อใหมั่นใจวามีแนวทางในการสรางความสําเรจ็ใหกับเปาหมายที่กําหนดไวได  
2.  เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดข้ึนในการทํางานไวลวงหนา  
3.  เพื่อลดความขัดแยงในการทํางานที่ตองเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน  
4.  เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ําซอนในการทํางาน  
5.  เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของการทํางานไวลวงหนา  
6.  เพื่อใชในการมอบหมายงานใหกบัผูปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน  
7.  เพื่อใชในการกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป  
8.  เพื่อใหแผนที่วางไวมีความเปนไปไดและใกลเคียงกบัการที่จะปฏิบัติจริงใหมากทีสุ่ด  

 
 
 แผนปฏิบัติการประจําปเปนเครื่องมือในการบรหิารงาน 

1) กระบวนการบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ทั้งระดับคณะ และระดับสถาบัน องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ซึ่งในกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายของแผนยุทธศาสตร 
 2) แผนปฏิบัติการประจําป  เปนแผนระยะสั้น ที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป
เปนแผนที่ถายทอดแผนยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานเปนไปตามแผนหลักและ
เปาหมายของแผนยุทธศาสตรที่ต้ังไว ประกอบดวยแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จะตอง
ดําเนินงานในปงบประมาณน้ันๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการ
ระบุเปาหมายผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนที่ไดระบุไวเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนเกิด
ประสิทธิภาพบรรลุเปาหมาย 
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      3.4.2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  

วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กําหนดวา “ประเทศไทยมีความ 
มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคน้ัน จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันจึงจําเป นจะตองกําหนด ยุทธศาสตรชาติใน     
ระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยาง ตอเน่ืองและมีบูรณา
การและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวม พลังของทุกภาคสวน   
ในสังคม 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง  
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
1.2 การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศ พรอมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทาง

ทหาร และภัยคุกคามอื่นๆ  
1.3 บูรณาการความรวมมือกับตางประเทศที่เอื้อใหเกิดความมั่นคง ความมั่งค่ังทาง 

เศรษฐกิจ ปองกันภัยคุกคามขามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  
1.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล  
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงให สอดคล องกันแผนงานพัฒนาอื่นๆ           

เพื่อชวยเหลือประชาชน และรวมพัฒนาประเทศ 
  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน  
2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
2.2 การพัฒนาสังคมผู ประกอบการ (EntrepreneurialSociety)เพื่อสร าง           

ผูประกอบการทางธุรกิจ  
2.3 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแขงขัน  
2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกรง และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแขงขัน  
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
3.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)      

เพื่อสรางคน ไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
3.3 การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)  
3.4 การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ (Talents)  

          3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 3.6 การสรางความอยูดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
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4.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพยสิน ของคนทุกลุมในสังคม  

4.2 การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง  
4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม  
4.4 การสรางความสมานฉันทในสังคม  
 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
5.2 วางระบบบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพใน 25 ลุมนํ้าทั้ง    

ดานอุปสงคและอุปทาน  
5.3 พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
5.5 รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5.6 ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
  
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ      

สูความเปนเลิศ  
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ  
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการ

ปฏิบัติราชการและมีความเปนมืออาชีพ  
6.5 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย  

เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
 
      3.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดตามวิสัยทัศน 
ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนา
แลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

วัตถุประสงค   

1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ น ตลอดจน          
เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต  
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2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได รับความเปนธรรมในการ           
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู ดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได  

3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากข้ึนสรางความ   
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า  

4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณการของภาคีการพัฒนา  

6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับ การ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได อยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนํา และ
สรางสรรคในดาน  การคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งใน ระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก    

เปาหมาย  

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตาม บรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน สถานการณ 
มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ เจริญ งอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย  

2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ เขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง สังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดเล็กที่เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคา และ
บริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้ง กระจายฐานการ
ผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป นมิตร         
กับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่     
ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศใน       
พื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสรางภาพลักษณดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคม ลดลง  
ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส งสินคา         
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และคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเช่ือมโยง การขนสง      
โลจิสติกสหวงโซมูลคาเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ อาเซียนสูงข้ึน  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร งใส ตรวจสอบได กระจาย 
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน ดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลงเพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปช่ันลดลง และการ บริหาร จัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่ จัดทําโดยสถาบัน 
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการ รับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุค ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

    3.4.4 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ    
20 ป (พ.ศ.2560-2579)  

จากพระราชกระแสดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ตรัสถึงแนว 
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวา “ตองวิเคราะหและรับทราบปญหา ความตองการของ 
ประชาชนในทองถ่ินดวย เมื่อตกลงกันแลวใหนํายุทธศาสตรใหมมาพัฒนาใชและใหปรับให เหมาะสม
ตามสภาพและประเพณีทองถ่ิน” มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง ไดร วมกันทบทวนวิสัยทัศน      
พันธกิจในการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 ที่กําหนด ภารกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏไว ในมาตรา 7 วา “ให
มหาวิทยาลัยเปน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟู
พลังการ เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง
มั่นคง และย่ังยืนของปวงชน มีส วนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ ครู” โดยมหาวิทยาลัย     
ไดรวมกันจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป (พ.ศ.2560- 2579) และกําหนดวิสัยทัศน
ในการพัฒนาในระยะ 20 ป ไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ประเด็น ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู 
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 
ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏได รวมกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการ 

พัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการพัฒนา ทอง
ถ่ินในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขต ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน 
ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวี วัฒนา บางพลัด บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ 
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จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอเมือง สมุทรปราการ 
อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย ในเบื้องตนผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซึ่งเปนอําเภอที่ต้ัง ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนลําดับเบื้องตนกอน 

 
 
 
 
 

3.4.5 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560-2564  
จากยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 

ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาชาติและยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาทองถ่ินตาม
พระราโชบาย ระยะ20ป (พ.ศ.2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อ พัฒนาทองถ่ิน ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อใชเปนแผนในการ
ดําเนินงานในระยะที่ 1 น้ี ประกอบดวยยุทธศาสตร จํานวน 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตร            
1 การพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนาครู  ยุทธศาสตร 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และยุทธศาสตร 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน 

  

เปาประสงค  
1. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
2. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานสังคม  
3. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
4. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานการศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิต 

  
กลยุทธ  

1. สร างและพัฒนาความร วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่          
และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย  

2. บูรณาการความร วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย      
(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย         
อยางมีนัยสําคัญ  

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ 
นักศึกษาและอาจารย กับการพัฒนาทองถ่ิน  

 
ตัวช้ีวัด  

1. มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความตองการที่ 
แทจริงของชุมชน) เพื่อใชในการวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเปนผลจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
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3. รอยละสะสมของจํานวนหมูบานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาดําเนินโครงการพัฒนา 
เปรียบเทียบกับจํานวนหมูบานทั้งหมดในพื้นที่บริการ  

4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ 
สะสม แยกประเภทตามเปาประสงค 

5. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินในพื้นที่บริการ  

6. อัตราสวนโครงการพัฒนาทองถ่ินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนเจาภาพหลักที่บูรณา
การ การทํางานกับภาคีเครือขาย เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาทองถ่ินทั้งหมดของ มหาวิทยาลัย  

7. อัตราการอานออกเขียนไดของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย 
ประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

8. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาเพื่อ       
เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง     เขมแข็งมีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมีวินัย) สูการปฏิบัติ ในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

9. รอยละของจํานวนหมูบานที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึน  
10.จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผู ประกอบการหรือผู ประกอบการใหมในพื้นที่

บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

11.อัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดครัวเรือนที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

12.อัตราอพยพของประชากรวัยทํางานในทองถ่ินลดลง  
13.จํานวนผลงานวิจัยและองคความรู ตางๆ ที่ ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปน  

รูปธรรม  
      14. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสราง      

คุณคาและจิตสํานึกรักษทองถ่ิน  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู 

 
 

เปาประสงค  
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เป

นที่ตองการของผูใชบัณฑิต  
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยที่

พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบม เพาะศิษยแต
ละชวงวัยใหมีคุณลักษณะทั้ง 4  

3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพิ่ม 
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ  

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่          
ยอมรับดวย School Integrated Learning (SIL) และสอดคลองกับความตองการ ของประเทศ  

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ  
3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิต

วิญญาณ ความเปนครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค  
4. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ 

สภาวการณ   ที่เปลี่ยนแปลง  
5. ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
6. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสู      

วิชาชีพคร ู
 

ตัวช้ีวัด  
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตครูเพื่อใหบัณฑิตครูของ 

มหาวิทยาลัย   ราชภัฏมีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณภาพเปนเลิศ พรอมดวย คุณลักษณะที่พึงประ
สงคตามพระราโชบาย ดานการศึกษา และคุณลักษณะคร ูศตวรรษที่ 21 

2. มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางบัณฑิตครูจาก
มหาวิทยาลัย ราชภัฏที่  เขาสูวิชาชีพ  

3. รอยละครูของครูที่มีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียนตอป
การศึกษา  

4. รอยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผานเกณฑของ 
หนวยงาน  ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป  

5. สัดสวนบัณฑิตครูที่ไดรับการบรรจุเขาทํางาน  
6. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มข้ึนจากการ

พัฒนา สมรรถนะครูประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
7. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ไดรับตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 

เปาประสงค  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศด

วยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมร

รถนะ และคุณลักษณะ 4 พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ 

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ  
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการ

ที่ ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ  
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะ

และจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน  
4. พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย  
5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ 

บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

  
ตัวช้ีวัด  

1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบสห
วิทยาการที่ ตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  

2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  

3. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จ 
การศึกษา (สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพกํากับ)  

4. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตร ีตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอืน่ ๆ  

5. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน 
ระยะเวลา 1 ป  

6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพิ่มข้ึน  
7. อัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  
เปาประสงค  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุ
งเนน  การสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ 

 

 
 
 
 
กลยุทธ  

1. สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ 
และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มที่  
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2. เพิ่มบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการ
การ เรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจาก ทรัพยสิน   
ทางปญญา  

3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสราง 
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ 
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว  

 
 

ตัวช้ีวัด  
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐอยูใน

ระดับสูง หรือสูงมาก  
4. มีการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหมีความคลองตัวและทันสมัย  
5. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ  
6. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวน

ผลงาน ดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม  
7. มีฐานข อมูลศิษย เก าและจัดกิจกรรมสัมพันธ เพื่อขยายเครือข ายและ            

ปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ  
8. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ  
9. ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
10.ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน/ผู รับบริการที่มีต อ  

มหาวิทยาลัย 
 

 

    3.4.6 แผนยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2562-2565 
การกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใชวิธีการศึกษา

บริบท ที่สําคัญของประเทศไทยในยุคปจจุบัน โดยการศึกษาจากยุทธศาสตรชาติ 20 (พ.ศ.2561-
2580 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) แผนการศึกษาแหงชาติ        
(พ.ศ.2560 -2579) ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย 
(พ.ศ.(2560-2579) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อพัฒนาทองถ่ินระยะที่ 1    
(พ.ศ. 2560 -2564) ตลอดจนบริบทและบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อการวิเคราะหสภาพแวดลอม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และแผนการดําเนินงานโครงการภายใตยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อเปนแผน
ในการพัฒนาคณะใหมีการบริหารงาน อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 ดาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การผลิตและพัฒนาคร ู
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาทองถ่ิน 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

4.1 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
4.2 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานสังคม 
4.3 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.4 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานการศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิต 

 
กลยุทธ 

4.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดําเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

4.2 บูรณาการความรวมมือภายในคณะฯและภายนอกคณะฯ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

4.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและอาจารย กับการพฒันาทองถ่ิน 
 

ตัวชี้วัด 

 1. มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความตองการที่
แทจริงของชุมชน) เพื่อใชในการวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 2. จํานวนหมูบานชุมชนที่คณะฯดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ 
 3. รอยละของจํานวนหมูบานที่คณะฯ เขาดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานทั้งหมดในพื้นที่
บริการ  
 4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของคณะฯ และจํานวนโครงการฯ สะสม แยกประเภท
ตามเปาประสงค 
 5. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
คณะฯดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินในพื้นที่บริการ 
 6. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมีวินัย)สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการของคณะฯ 
 7.  รอยละของจํานวนหมูบานที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึน 
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 8. จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผูประกอบการหรือผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการของ
คณะฯ ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 9. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดครัวเรือนที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
เปาหมายการพัฒนาของคณะฯ 
 10. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
  
กลยุทธท่ี 4.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดําเนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. พัฒนาทองถ่ินในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยจิตวิญญาณ ในลักษณะ Area Base 
2. ตองเกิดจากความรวมมือ การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบูรณาการกับหนวยงาน

ภาครัฐหรือภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถ่ิน 
3. สรางปฏิสัมพันธที่ดีกับทุกภาคสวนในพื้นที่ 
4. สรางระบบฐานขอมูล ตองรูจักทองถ่ินที่รับผิดชอบเปนอยางดี 
5. กําหนดพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจน ไมทับซอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
6. ประสานงานกับผูวาราชการอยางใกลชิด 

กลยุทธท่ี 4.2  บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาภายใตบริบทของพื้นที่และยุทธศาสตรจังหวัดโดยความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทตามภารกิจของตนเอง โดยมีองคความรูของมหาวิทยาลัย
เปนสื่อประสาน 

3. มีการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัดและ
ทองถ่ิน 

4. มีการบูรณาการรวมกันของแตละคณะ สาขาวิชาหนวยงานสนับสนุนอื่นตามพันธกิจและ
ศักยภาพ 

5. จัดต้ังคณะทํางานรวมในการพัฒนาทองถ่ินในแตละโครงการ โดยบูรณาการความ
รับผิดชอบรวมกันอยางเต็มศักยภาพ 

6. มุงพัฒนาโครงการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 
7. ไมดําเนินการในลักษณะเปนผูนําการพัฒนา ใหดําเนินการในลักษณะรวมพัฒนา 
8. ยึดความตองการของทองถ่ินเปนสําคัญ ไมยึดความตองการของตนเองเปนที่ต้ัง 
9. มีการติดตามและประเมินผล 
10. มุงใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาและอยูไดดอยตนเองอยางย่ังยืน 
 

กลยุทธท่ี 4.3  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

นักศึกษาและอาจารย กับการพฒันาทองถ่ิน 
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มาตรการ 

1. อาจารยและบุคลากรควรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือเปนสวนหน่ึงของภาระ
งาน 

2. ทุกสาขาวิชา ตองผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาทองถ่ิน 
3. การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย ใหมีการบูรณาการกับ

การพัฒนาทองถ่ิน 
4. นําองคความรูที่ไดรับจากการพัฒนาทองถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
5. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยใหตอบโจทยความตองการของทองถ่ิน/ประเทศ สามารถ

นําไปใชไดจริงและถูกนําไปใชอยางเปนรูปธรรม 
6. สรางเครือขายความรวมมือกับทองถ่ิน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. เรงการเผยแพรบทความทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย สูสาธารณะใหเกิดประโยชน     

มากข้ึน โดยไมอางภาระงานเปนอุปสรรค  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การผลิตและพัฒนาคร ู
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 5.1 พัฒนาอาจารยมืออาชีพ ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
 

กลยุทธ 

5.1 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 
 
 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุร ี

 
กลยุทธ  5.1 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 
 
มาตรการ   

พัฒนาอาจารยมืออาชีพ ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
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 6.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการ
สรางความมั่นคงใหกับประเทศดวย การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 6.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 6.3 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ 

6.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

6.2 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและ
จิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 

6.3 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 
6.4 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 
6.5 พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา 
3. ผลงานของนักศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
4. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา

(สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพกํากับ) 
5. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอื่น ๆ 
6. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายในระยะเวลา     

1 ป 
7. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพิ่มข้ึน  
8. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 

 
กลยุทธท่ี 6.1  ปรบัปรุงหลกัสูตรเดิมใหทันสมัยและพฒันาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่

ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

มาตรการ 

1.  ทบทวนหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน โดยกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคผูใชบัณฑิต 
2.  ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมกันในรูปแบบสหวิทยาการ 
3.  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบ Area Base 
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4.  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการบูรณาการกับการทํางานWork Integrated Learning 
5.  ยกเลิกหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาเรียน บัณฑิตตกงานสูง โอกาสในการไดงานทํายาก  
6.  สนับสนุนการพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีศักยภาพ

พรอม 
 
กลยุทธท่ี 6.2  พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

มาตรการ 

1.  วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน 
2.  สรรหาและพัฒนาอาจารยเพื่อรองรับหลักสูตรใหม 
3.  ใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอนใหม ไมใชวิธีเดิมๆ ควรใช 

Digital Innovation ในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 
4.  พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามแผนพัฒนาบุคลากร 
5.  ใหอาจารยทุกคน มีสื่อการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

6.  ใหอาจารยทุกคน มีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางที่มี Impact 
Factor 

7.  ใหความสําคัญการพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพมากข้ึน ทั้งตําแหนงทางวิชาการและระดับ
คุณวุฒ ิ

8.  เรียกรองใหอาจารยมีจิตวิญญาณความเปนครู  รวมมือรวมใจกัน มุงผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา อยาคิดวาเปนภาระ 

 

กลยุทธท่ี 6.3  ปรบักระบวนการจัดการเรียนรูใหบรูณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและ

จิตสํานึกในการพฒันาทองถ่ิน 

มาตรการ 

1.  วางแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหตรงกบัความตองการของตลาดแรงงาน ทองถ่ิน 
และประเทศ 

2.  พัฒนาการสอนรายวิชาใหสามารถปลูกฝงทัศนคติและจติอาสาในการพฒันาทองถ่ิน 
3.  มีการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการทํางาน Work Integrated Learning 
4.  รวมมือกับสถานประกอบการในการพฒันานักศึกษาใหมคุีณภาพในรูปแบบทวิภาคี 

กลยุทธท่ี 6.4  พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบณัฑิตใหไดตามเปาหมาย 

มาตรการ 

1.  สรางหรือพัฒนาแหลงเรียนรูในการผลิตบัณฑิตที่ Active & Effective  
2.  บูรณาการแหลงเรียนรูเพื่อการผลิตบัณฑิตและใหบริการประชาชนไปดวย 
3.  ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด และโสตทัศนูปกรณเพื่ออํานวย

ความสะดวกตอการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา 
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กลยุทธท่ี 6.5  ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

มาตรการ 

1.  ยกระดับคณะสาขาวิชา และอาจารย ผลิตบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้ง
ดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

2.  อาจารยทุกคนมีสวนในการปลูกฝงนักศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระราโชบาย โดยสอดแทรกในหลักสูตร 

3.  เชิญผูมีประสบการณตรงจากทุกภาคสวนมาเปนวิทยากร 
4.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย เชน E-learning การเรียนรูดวยตนเอง    

การเรียนรูจากชุมชน เปนตน และกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะการเรียนรู ทักษะ
การคิดวิเคราะห และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.  จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําเพื่อใหนักศึกษา        
มีสุขภาพแข็งแรงรูแพ  รูชนะ  รูอภัย และมีบุคลิกภาพที่ดี 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
เปาประสงค 

7.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

7.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่สรางความมั่นคง
ใหกับประเทศ 

 
กลยุทธ 

7.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนา คณะฯและมหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มที ่

7.2 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

7.3 เพิ่มบทบาทการเปนคณะฯ เพื่อทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนและการวิจัย กับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

7.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว  

 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
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2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ 
3. ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน/ผูรับบริการ ที่มีตอคณะฯ 
4. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 
5. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เปนทรพัยสินทางปญญาตอจํานวนผลงาน

ดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรม 
6. จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
7. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพือ่ขยายเครอืขายและปรับปรงุขอมูลอยาง

สม่ําเสมอ 
8. ผลการสํารวจการรบัรูขาวสารของบุคลากรภายในคณะฯ 

 
 

กลยุทธท่ี 7.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และ

ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มที่ 

มาตรการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยตามแผนพัฒนาบุคลากร 
3. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 

Path) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
4.  สงเสริมบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
5.  สงเสริมบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยและทองถ่ินตาม

พระราโชบาย ตามความรูความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที ่
6.  รวมพลัง หัวใจ ในมหาวิทยาลัย คณะ ทุกหนวยงานใหเปนเอกภาพ มีความสามัคคี       

สรางเกียรติและความภาคภูมิใจใหเกิดแกนักศึกษาและแตละหนวยงาน 
 

กลยุทธท่ี 7.2  เพิ่มบทบาทการเปนคณะฯ เพื่อทองถ่ินโดยใหความสําคัญกบัการบรูณาการการเรียน

การสอนและการวิจัย กบัการพฒันาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

มาตรการ 

1. ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนและ
ภาคีตางๆ 

2. ใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินของคณะฯ 
3. จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหชัดเจน นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม 
 

กลยุทธท่ี 7.3  สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 
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1. ขยายความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
2. จัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
3. พัฒนาเครือขายในกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
5. ใหทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ การสื่อสารภายในและภายนอกองคกรใหสังคมรับรู

ผลงานในทุกชองทาง 
7. สรางวัฒนธรรมองคกรใหดีข้ึนดังเชนในอดีต เกิดการรวมพลัง ลดความขัดแยง   
8. รวมพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใหเขมแข็งย่ิงข้ึน เพิ่มมิติความรวมมือ การใช

ทรัพยากรรวมกัน  ลดมิติความทับซอน มิติการแขงขัน 
 

กลยุทธท่ี 7.4  ปรบัปรุง/พฒันาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว  

มาตรการ 

1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบขอบังคับ ประกาศตางๆใหทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป 
และสอดคลองกับสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและขจัดปญหาอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 

2. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
ปลูกฝงใหเปนคานิยมรวมขององคกร 

3.  ใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากรทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม กฎหมาย ขอบังคับ 
ขอเท็จจริง มติ หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  ยึดหลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลัก
นิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ 

4.  พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและขอมูลสารสนเทศที่สําคัญใหทันสมัย 
5.  ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครือขายอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
6.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชน โดยลดงาน Paper Work 

 
3.4.8 รูปแบบการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1. การวิเคราะหศักยภาพของคณะฯ  

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 
   (1) การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength=S)เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน

วามีสวนดี ความเขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในดาน
ตางๆ ไดแก ดานวิชาการ  ดานนักศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการพัฒนาทองถ่ิน 
ดานศิลปวัฒนธรรม ดานบุคลากร และดานบริหารจัดการ 
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    (2) การวิเคราะหจุดออน ( Weakness = W ) เปนการวิเคราะหจุดดอยหรือ
จุดออนหรือขอเสียเปรียบ ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในของหนวยงาน ตลอดจนความออนแอ 
ขอจํากัด ความไมพรอม  ซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 
 

 
 
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน 

(1)  การวิเคราะหโอกาส (Opportunity =O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอม
ภายนอกวามีสภาพเปนเชนไร เหตุการณของโลกและของประเทศที่เกิดข้ึนจะสงผลตอหนวยงาน
อยางไรมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดี โดยจะตองพิจารณาทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
เปนตน 

(2) การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat = T) เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือสภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัด โดย
จะตองพิจารณาทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 

 

2. การกําหนดทิศทาง 

  การกําหนดทิศทางเปนการกําหนดจุดมุงหมายหรือผลสําเร็จที่ตองการของแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของคณะฯ เพื่อใหบรรลุความตองการที่จะเปนไปในอนาคต ซึ่ง
ตองนําประเด็นตางๆ ไดแก แผนฯ นโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรคณะฯ ซึ่งเปนแผน 
4 ป พ.ศ. 2562-2565 มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายและภารกิจ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีแนวทาง ดังน้ี 

 1) การกําหนดวิสัยทัศน 
เปนการกําหนดภาพในอนาคตที่หนวยงานตองการเห็น ตองการเปน และเปนความมุงมั่น 

คาดหวังของบุคคลหรือองคกรที่ประสงคจะมีสภาพเปนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง หรือไปอยู 
ณ ที่ใดที่หน่ึงในอนาคต หนวยงานควรจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน โดยวิสัยทัศนจะเปนทิศ
ทางการดําเนินงานในดานตางๆ ไปสูเปาหมาย ถามีการดําเนินการในทุกๆ ดานไดอยางสอดคลอง 
หนวยงานก็สามารถที่จะพัฒนาไปได และสามารถที่จะประเมินทิศทางไดดวย โดยทั่วไป              
แลวจะพิจารณาในกรอบระยะเวลา  4-5 ป ซึ่งมี หลักการกําหนดวิสัยทัศน (ฐาปนา บุญหลา.2544) 
ดังน้ี 

(1)  สูความเปนเลิศ (Personal Mastery) ดวยแรงไผดีพฒันาทักษะและการทํางานอยาง 
ชํานาญดวยจิตใตสํานักอันดี 

(2)  มีรูปแบบการคิด (Mental Models) ที่เปดกวาง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
(3)  มีการสรางและสานวิสัยทัศน (Share Vision) 
(4)  มีการเรียนรูรวมกันเปนทมี (Team Learning) 
(5)  มีความคิด ความเขาใจเชิงระบบ (Systems thinking) 
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สําหรับข้ันตอนการพัฒนาวิสัยทัศนที่ดีจะตองกําหนดมาจากการศึกษาสภาพแวดลอมภายใน       
และภายนอก รวมถึงพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ควบคูกันไป แลวนํามากําหนดเปนแนวคิดของ
หนวยงานวาจะเปนไปอยางไรในอนาคต และมีความเปนไปไดหรือไม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 
ขั้นท่ี 1   สํารวจความคาดหวัง โอกาส และอุปสรรคจากผูที่มีสวนรวมของหนวยงาน 
ขั้นท่ี 2   วิเคราะหปจจัยภายในองคกร หาจุดออน จุดแข็งคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

          ขั้นท่ี  3  กําหนดกลยุทธในการกาวไปสูอนาคต วาจะใชแนวทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
          ขั้นท่ี 4   นําผลทั้ง 3 ขางตน มาวิเคราะหและสังเคราะหประสานรวมกันเพื่อใหเกิดวิสัยทัศน 
รวมของหนวยงานทุกดาน 

ขั้นท่ี 5  คัดเลือกวิสัยทัศนที่เหมาะสมที่สุดตอหนวยงานโดยกรรมการจากตัวแทนของทุก 
ฝายของหนวยงานตองมีสวนรวม 
ขั้นท่ี 6  ประกาศวิสัยทัศนใหทุกคนในองคกรและนอกองคกรทราบ 

 

นอกจากน้ีแลว ลักษณะที่ดีของการกําหนดวิสัยทัศน หนวยงานควรคํานึงถึงวิสัยทัศนที่มี 
ลักษณะ ดังน้ี 
 (1) มีความเปนไปไดเปนสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนไดจริง 
  (2) ทาทาย เราใจ สามารถใชเปนกรอบช้ีนําใหบุคลากรดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดยืนที่ 
ตองการ 

 (3) เปนขอความงายๆ ที่สามารถสื่อใหเห็นทิศทางในอนาคต 
 (4) เปนปรัชญาที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่ยึดถืออยูภายในใจของทุกคน 
 (5) เปนคํามั่นสัญญาของผูบริหารที่แสดงถึงการตัดสินใจ และมุงมั่นที่ตองรับผิดชอบการ

ตัดสินใจและมุงมั่นที่ตองรับผิดชอบ 
  (6) เปนตัวประสานปจจัยตางๆ ใหดําเนินไปในทิศทางที่พึงปรารถนา 
  (7) ไดรับการสนับสนุนและเปนที่ยอมรับจากผูปฏิบัติ 
  (8) ตองตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได 
  (9) สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร 
 
 
 
 
 

2) การกําหนดภารกิจ พันธกิจ คานิยม  อัตลักษณ  
การกําหนดภารกิจกับพันธกิจ  (Mission)  

ภารกิจ คือ กิจที่เปนภาระ แมไมอยากทํา ก็ตองทํา เพราะเปนหนาที่ตามกฎหมาย  
พันธกิจ คือ กิจที่เปนพันธะ เปนการพันธนาการ ไมทําไมได เพราะจะไมบรรลุวิสัยทัศนที่

กําหนด โดยทั่วไปแลว ภารกิจจะใชกับกิจหรืองานที่เปนไปตามอํานาจหนาที่หลักตามการจัดต้ัง
หนวยงานน้ันๆ ข้ึนมา หรือหากเปนหนวยงานราชการก็คืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย สวนพันธกิจ
สามารถเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนที่หนวยงานกําหนดข้ึน  ซึ่งโดยหลักการแลวเมื่อหนวยงาน
กําหนดวิสัยทัศนใดๆ ข้ึนมา หนวยงานก็จะมีพันธะที่จะตองปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน ภารกิจ
กับพันธกิจจะเกี่ยวพันอยางหลีกเลี่ยงไมได เน่ืองจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจใดๆ จะตองอยูใน
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อํานาจหนาที่หรือกรอบภารกิจของหนวยงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะหนวยงานราชการ การกําหนดพันธกิจ
อาจเขียนเปนขอๆ หรือเปนขอความรวมกันก็ได ทั้งน้ี กรอบแนวทางในการกําหนดพันธกิจตอง
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน 

คานิยม (Value) คือ เกณฑตัดสินวาอะไรควรทําเพื่อประโยชนขององคกร คานิยมกําหนด 
พฤติกรรมกลุมที่ปฏิบัติตอเน่ืองยาวนานกอเกิดวัฒนธรรมองคกร การสรางคานิยม จึงเปนจุดเริ่มตน
ของการสรางวัฒนธรรมองคกร ทั้งน้ี การกําหนดคานิยมที่พึงประสงคจะตองเริ่มดวยการนําวิสัยทัศน
และแผนกลยุทธของหนวยงานมาเปนตัวต้ัง นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงระบบงานและลักษณะเดน
ของบุคลากรในภาพรวม คานิยมที่ดีควรมีนอยรายการ จําไดงาย และอยูในวิสัยที่บุคลากรทุกคนจะ
ปฏิบัติไดในการทํางาน คานิยมแตละรายการควรสงเสริมซึ่งกันและกัน และเมื่อปฏิบัติแลวจะสงเสริม
กลยุทธหลักขององคกรดวย 

อัตลักษณ เปนผลผลิตของผูเรียนตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

 

3) การกําหนดยุทธศาสตร  
ประเด็นยุทธศาสตร คือ แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว

ขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามที่วา“จะไป
ถึงจดุมุงหมายที่ตองการไจอยางไร” ดังน้ัน ยุทธศาสตร จึงเปนกรอบช้ีนําหรือสวนหัวขบวนของชุด
แผนงาน ซึ่งในการกําหนดวิธีการ แนวทาง หรือข้ันตอนที่หนวยงานเลือกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนดไวทั้งวัตถุประสงค/เปาหมายรวมและวัตถุประสงค/เปาหมายเฉพาะ
สวน และเมื่อไดบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายรวมแลว ยอมหมายถึงการบรรลุภารกิจที่ตองการเห็น
ดวย ในการกําหนดวิธีการ แนวทาง หรือข้ันตอนที่หนวยงานเลือกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมายที่กําหนดไวทั้งวัตถุประสงค/เปาหมายรวมและวัตถุประสงค/เปาหมายเฉพาะสวน และเมื่อ
ไดบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายรวมแลว ยอมหมายถึงการบรรลุภารกิจที่ตองการเห็นดวย คณะ
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธได  ยึดกรอบประเด็นยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตร 4 ป คณะฯ แผนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมาใชเปน
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 

4) การกําหนดเปาประสงคของหนวยงาน 
เปาประสงค คือ สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานในข้ันตอนสุดทายของแตละ

ยุทธศาสตร การกําหนดอาจชวงเวลาที่ตางกัน 5 ป 3 ป หรือ 10 ป แลวแตกรณี การกําหนด
เปาประสงคในระยะยาว (Long term objective) อาจกําหนดสภาพความสําเร็จของการดําเนินงาน
ที่ตองการใหเกิดข้ึนในแตละปได หรืออาจเปนเปาประสงคลักษณะที่เปนเปาหมาย (Target)วิธีการ
กําหนดหรือเลือกเปาหมายขององคกรการคัดเลือกหรือกําหนดเปาประสงคขององคกรน้ัน         
มักจะทําโดยการประชุมพิจารณากันในคณะกรรมการวางแผน ซึ่งสวนมากมักจะดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังน้ี 

1) การรวมพิจารณาถึงปจจัยทางกลยุทธทั้งหลาย ที่จะมีผลกระทบเกี่ยวของและสัมพันธ 
กับการพิจารณาเปาประสงคระยะยาว 

2) พิจารณาลึกลงไปในแตละปจจัยทางกลยุทธ เพื่อใหเห็นชัดวาปจจัยกลยุทธอันใดที่จะ
สามารถสงผลกระทบหรือสงผลตอองคกร ใหสามารถเคลื่อนตัวเขาไปสูจุดมุงหมายและสนับสนุนตอ
กลยุทธที่กําหนดไว 
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3) พิจารณาคัดเลือกและมีมติเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับเปาประสงคระยะยาวที่ตองกําหนดข้ึน
ทั้งน้ีวิธีการอาจกระทําโดยการเขียนลงไปในแบบฟอรม ซึ่งอาจมีขอความวา “เพื่อใหไดผล          
(หรือบรรลุผล) ในผลสําเร็จ ภายในป พ.ศ. ....” 

หลักในการกําหนดเปาประสงค การกําหนดเปาประสงคในดานการจัดการศึกษาควรยึดหลัก 
ดังน้ี 

1) ระบุเวลาที่ตองการใชอยางชัดเจน 
2) ไมควรมีจํานวนมาก/มีความเปนไปได 
3) กําหนดเปาหมายแตละเรื่องตองชัดเจน 

เปนการกําหนดจุดมุงหมายหรือผลสําเร็จที่ตองการโดยดําเนินการหลังจากทราบภารกิจหลัก
ที่คณะฯตองทําแลว การวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดเปาประสงคหรือทิศทางโดยรวมของ
คณะฯ เพื่อนําคณะฯไปลุความตองการที่จะเปนไปในอนาคต 

5) การกําหนดกลยุทธ คือการนําเอาผลจากการวิเคราะหสถานภาพของคณะฯมาใหนํ้าหนัก
ความสําคัญของแตละปจจัย ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพื่อพิจารณากําหนดตําแหนง ณ 
ปจจุบันของคณะฯ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

 
(1) จุดแข็ง /โอกาส (SO Strategies) หมายถึง หนวยงานมีปจจัยภายนอกและภายในดี 

หรือปจจัยภายนอกและภายในเปนเชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอื้อและภายในเดน ในกรณีน้ี
ยุทธศาสตรที่จะกําหนดข้ึนเรียกวายุทธศาสตรเชิงรุก ( Aggressive Strategies ) หรือสถานการณ
ดาวรุง ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดเปนกรอบแนวทาง เชน ขยายงาน รณรงค สงเสริม 
กระจายงาน สนับสนุน เพิ่มเครือขายเพิ่มเปาหมาย พัฒนา ฯลฯ 

(2) จุดแข็ง/อุปสรรค (ST Strategies) หมายถึง หนวยงานที่ปจจัยภายในดี แตมีปจจัย 
ภายนอกไมดี หรือปจจัยภายในเชิงบวก แตมีปจจัยภายนอกเปนเชิงลบ หรือภายในเดนแตภายนอก
ฉุด ในกรณีน้ียุทธศาสตรที่จะกําหนดข้ึน เรียกวา ยุทธศาสตรการรักษาเสถียรภาพ ( Stability 
Strategies ) หรือสถานการณแมวัวใหนม คือ การใชประโยชนจากจุดแข็งของหนวยงานใหเปน
ประโยชน ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดเปนกรอบแนวทาง เชน ขยายงานที่เปนจุดแข็ง 
ควบคุม หลีกเลี่ยงอุปสรรค คุมครองรักษา ปกปองรักษา ปองกันฯลฯทั้งน้ี การกําหนดยุทธศาสตรใน
เรื่องใด ดานใด จะข้ึนอยูกับนํ้าหนักความสําคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของหนวยงาน 

(3) อุปสรรค/จุดออน (WT Strategies) หมายถึง หนวยงานมีปจจัยภายนอกและ 
ปจจัยภายในไมดี หรือ ปจจัยภายนอกและภายในเปนเชิงลบทั้งหมด หรือภายนอกฉุดและภายในดอย 
ในกรณีน้ียุทธศาสตรจะกําหนดข้ึนเรียกวา ยุทธศาสตรการตัดทอน (Retrenchment Strategies ) 
หรือสถานการณสุนัขจนตรอก ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดในกรอบแนวทาง เชน 
ทบทวน ลดกิจกรรม/ชะลอการดําเนินงาน ถายโอน/ยุบรวม ปรับเปลี่ยนกิจกรรม แกไข ปรับปรุงสิ่งที่
เปนจุดออน ทั้งน้ีจะกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องใด ดานใด จะข้ึนอยูกับนํ้าหนักความสําคัญของ
อุปสรรคและจุดออนของหนวยงาน 

(4) จุดออน/โอกาส (WO Strategies) หมายถึง หนวยงานมีปจจัยภายในไมดีแตมีปจจัย
ภายนอกดี หรือปจจัยภายในเปนเชิงลบแตปจจัยภายนอกเปนเชิงบวก หรือภายในดอยแตภายนอก
เอื้อในกรณีน้ียุทธศาสตรที่จะกําหนดข้ึน เรียกวา ยุทธศาสตรพลิกฟน (Turn around Strategies) 
หรือสถานการณที่ยังมีคําถามหรือขอสงสัยอยู ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดเปนกรอบ
แนวทาง เชนปรับปรุง เพิ่มชองทาง พัฒนา สรางเครือขาย รวมทุน เรงรัด หาแนวรวม รวมมือ ฯลฯ 
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ทั้งน้ีจะกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องใด ดานใด จะข้ึนอยูกับนํ้าหนักความสําคัญของจุดออนและโอกาส
ของหนวยงาน 

5) การกําหนดตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Indicator) เปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางหน่ึงไมวาจะเปนการบริ 

หารโครงการหรือบริหารองคการในทุกระดับ ทั้งองคกรภาคเอกชนและภาครัฐ การบริหารงานที่ขาด
ตัวช้ีวัดหรือมีตัวช้ีวัดที่ไมเหมาะสมจะทําใหผูบริหารไมทราบขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน    
ซึ่งอาจจะนําไปสูความลมเหลวของการดําเนินงานได ดังน้ันในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ภายใต
โครงการหรือตามภารกิจขององคกรจําเปนที่จะตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน เพื่อติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของและผลที่ไดจากการดําเนินงานเปนระยะๆ ซึ่งจะทําให
สามารถแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณหรือใชผลการประเมินที่ผานมาเปนแนวทางในการวาง
แผนการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

ความหมายของตัวชี้วัดคําวา “Indicator” ในภาษาไทยมีการใชคําอยางหลากหลาย     
เชน ตัวช้ีวัด ตัวช้ีตัวช้ีนํา ดัชนี และเครื่องช้ีวัด เปนตน คําเหลาน้ีถูกใชเปนมาตรฐานทางสถิติ หรือ
เครื่องช้ีสภาวะบางอยางเพื่อใชวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพการณหรือภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับปจจัยการผลิตกระบวนการดําเนินงาน การใชทรัพยากรที่มีอยูหรือผลผลิต หรือ
ผลลัพธที่เกิดข้ึน ในที่น้ีขอใชคําวา“ตัวช้ีวัด” ซึ่งเปนคํากลางๆ สําหรับสื่อความหมายถึง “Indicator” 
คํานิยามของ “ตัวชี้วัด” ไดมีผูใหความหมายไวอยางหลากหลาย ขอยกตัวอยางเปนแนวทางของ
ความหมายของตัวช้ีวัด ดังน้ี Johnstone (1981) กลาววาตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวแปรหรือตัวประกอบ 
(Factor) ที่ใชวัดเพื่อใหไดคุณคาหรือคุณลักษณะ ซึ่งบงบอกสถานภาพของลักษณะหรือผลของสิ่งใด
สิ่งหน่ึงในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เมธี ครองแกว (2540) ไดใหความหมายของตัวช้ีวัดวาเปนเครื่องมือ
บอกทิศทางวาการพัฒนาหรือการดําเนินกิจกรรมที่เปนนโยบายสาธารณะของรัฐในแตละเรื่องไดไปถึง
จุดใด บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแคไหน ซึ่งเปนเรื่องของการดูสัมฤทธ์ิผลของงานหรือระบุ
ผลสําเร็จของงานสํานักงาน ก.พ. ไดกลาววา ตัวช้ีวัด หรือ Key Performance Indicators เปนดัชนี
ช้ีวัด หรือหนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดข้ึน โดยเปนหนวยวัดที่ควรมีผลเปนตัว
เลขที่นับไดจริง และตองสื่อถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ ทั้งน้ีเพื่อสรางความชัดเจนในการ
กําหนด ติดตามและประเมินผลการฏิบัติงานในดานตางๆ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 
(2550) ไดนิยามของคําวา ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง เครื่องมือหรือสิ่งที่บงบอกถึงความกาวหนา 
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินงาน เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดในมิติ
ตางๆ ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล บางครั้งเรียกวา “เครื่องช้ี” หรือ 
“เครื่องช้ีวัด”สรุปไดวา “ตัวช้ีวัด” มีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก 

1) ตัวช้ีวัดจะตองสามารถใหคาหรือบงบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ ทําการวัดวา มีปริมาณหรือ
คุณลักษณะเชนไร สวนจะมีความหมายอยางไรจะตองนําไปตีคาหรือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือ
มาตรฐานจึงจะทราบไดวาสิ่งน้ัน มีคาสูงหรือไดมาตรฐานเพียงใด 

2) คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากตัวช้ีวัดมีความหมายภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือเงื่อนไขของ

เวลา กลาวคือ ตัวช้ีวัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เชนระยะเวลา 

1 สัปดาห 3 เดือน 1 ป ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลมาใชและการตีความหมายและ

เงื่อนไขของสถานที่ กลาวคือ ตัวช้ีวัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะในเขตพื้นที่ หรือ
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บริเวณหรือสวนใดสวนหน่ึงของระบบที่ทําการตรวจสอบ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัดดานปจจัย

กระบวนการหรือผลลัพธเปนตน 

 
 
 
ประเภทของตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  
ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ตัวช้ีวัด เปนสิ่งที่กําหนดข้ึนเพื่อใชวัดวาผลการปฏิบัติ

ราชการในเรื่องที่พิจารณาอยูไดผลเปนเชนใดน้ัน อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังน้ี 
1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ ตัวช้ีวัดที่ถูกกําหนดข้ึนเพื่อใชวัดสิ่งที่นับได หรือสิ่งที่มีลักษณะ   

เชิงกายภาพ โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจะ
เหมาะสําหรับการวัดในสิ่งที่จับตองได เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน 

2) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่ใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรม การวัดในหลายกรณีจะเกี่ยวกับสิ่งที่เปน
นามธรรม เชน ความพึงพอใจ ระดับความเขาใจของผูเขารับการอบรม เปนตน สิ่งเหลาน้ี แมจะไมมี
ลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเปนจํานวนไดอยางชัดเจน แตสามารถวัดเปนเชิงปริมาณได โดย
สรางเครื่องมือวัดเพื่อใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรมเหลาน้ีข้ึน เชน การวัดความพึงพอใจอาจทําไดโดยการ
พัฒนาเครื่องมือวัด ซึ่งไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อใหผูรับบริการเปนผูประเมิน โดย
คะแนนสูงหมายถึง พึงพอใจมาก สวนคะแนนตํ่า หมายถึง พึงพอใจนอย ทั้งน้ี คะแนนที่ไดรับมาจาก
ผูรับบริการแตละราย เมื่อนํามาประมวลผลรวมกันจะไดคะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการโดยรวมโดยสรุปวิธีการวัดสิ่งที่เปนนามธรรมดังกลาว เปนการดําเนินการตามแนวทาง
ของการวิจัยเชิงสังคม(Social Science Research) โดยผูกําหนดตัวช้ีวัดสามารถประยุกตแนวทาง
ของการวิจัยเชิงสังคมดังกลาวมาใชกับการวัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการได ดังน้ี 

(1) พิจารณาสิ่งที่เปนนามธรรมที่ตองการวัด จากน้ันจึงกําหนดช่ือตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงสิ่งที่
เปนนามธรรมน้ัน ๆ 

(2) กําหนดกลุมเปาหมายที่จะใหขอมูลในการวัด และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 
กลุมเปาหมายเหลาน้ัน รวมถึงจํานวนกลุมเปาหมายที่จะเก็บขอมูล การเก็บขอมูลข้ึนอยูกับสิ่งที่
ตองการวัด กลุมเปาหมายที่จะใหขอมูล และความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่จะใหขอมูล 
โดยอาจเลือกเก็บขอมูลได ดังน้ี 

- เก็บขอมูลทันที ณ จุดที่เกิดเหตุการณข้ึน เชน เก็บขอมูลวัดความพึงพอใจทันทีเมื่อ
ใหบริการเสร็จ เก็บขอมูลโดยวิธีการสอบทันทีเมื่อทําการฝกอบรมแลวเสร็จ เปนตน การเก็บขอมูล
แบบน้ี จะเปนการเก็บขอมูลทีละรายการ (Transactional) และเมื่อจะประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ก็ใหนําเอาขอมูลทุกรายการที่เกิดข้ึนในรอบการประเมินน้ัน ๆ มาประมวลผลเพื่อสรุปเปนผลการ
ปฏิบัติราชการที่เกิดข้ึนจริงสําหรับรอบการประเมินดังกลาว 

- เก็บขอมูลเพื่อประมวลผล ณ ปลายรอบการประเมิน เชน เก็บขอมูลวัดความพึงพอใจใน
เดือนมีนาคม เพื่อวัดความพึงพอใจตอการใหบริการในรอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) เปนตน 
การเก็บขอมูลแบบน้ี เปนการเก็บขอมูลในลักษณะรวบยอด ดังเชนตัวอยางจะทําการออก
แบบสอบถามในครั้งเดียว เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ก็จะนําขอมูลจากแบบสอบถามมา
ประมวลผลเพื่อสรุปเปนผลการปฏิบัติราชการที่เกิดข้ึนจริงสําหรับรอบการประเมินน้ัน ๆ 
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(3) พัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการวัด โดยเครื่องมือดังกลาวตองมีคุณลักษณะอยางนอย 2 

ประการ ดังน้ี 
- ความตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือน้ันตองสามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดใชจริง 
- ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง เครื่องมือน้ันมีความคงเสนคงวาสามารถนําไปใชวัดชํ้าได

โดยไมทําใหผลการวัดคลาดเคลื่อน 
4) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวัดที่ใชวัดสิ่งที่ไมเปนคาเชิงปริมาณ หรือ

เปนหนวยวัดใดๆ แตจะเปนการวัดที่อิงกับคาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนคําอธิบายถึง
เกณฑการประเมิน ณ ระดับคาเปาหมายตางๆ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายน้ี จึงทําหนาที่เสมือนหน่ึงเปน
เกณฑหรือกรอบกํากับการใชวิจารณญาณของผูประเมิน โดยทั่วไปการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ควรพิจารณาถึงคาเปาหมายควบคูไปพรอมกัน เน่ืองจากช่ือของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพน้ันมีแนวโนมที่จะ
เปนคํากวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง เชน ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนตนดังน้ัน คาเปาหมายจึงเปนตัวที่จะชวยบอกถึงนิยาม หรือ
ความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธ์ิของงานที่ตัวช้ีวัดน้ันๆในการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
และคาเปาหมาย ผูประเมินและผูรับการประเมินควรนํากรอบการกําหนดระดับคาเปาหมายมา
ประกอบการพิจารณาดวยเสมอ โดยหลังจากไดตัวช้ีวัดแลวผูประเมินและผูรับการประเมินควร
บรรยายไลเรียงถึงผลสําเร็จที่คาดหวังจนครบทุกระดับคาเปาหมาย และควรกําหนดคาเปาหมายใหมี
ความชัดเจนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และอีกประการหน่ึงภายใตตัวช้ีวัดเดียวกัน เชน ระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาระบบงาน ผูกําหนดตัวช้ีวัดสามารถกําหนดคาเปาหมายในลักษณะที่แตกตาง
กันไปไดหลายทาง ซึ่งข้ึนอยูกับขอพิจารณาและความคาดหวังที่ตกลงกันระหวางผูประเมินกบัผูรบัการ
ประเมิน ตลอดจนความแตกตางในบริบทหรือสภาพการณ (อางอิง : คูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ : แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย. สํานักงาน ก.พ.) 
 

ขั้นตอนการจัดทําตัวชี้วัด การจัดทําตัวช้ีวัดโดยทั่วไปมีข้ันตอน ดังน้ี 
1) วิเคราะหขอมูล วิเคราะหวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร แผนงานโครงการ

และกิจกรรมขององคกรใหชัดเจนวามีวัตถุประสงคอะไร เปาหมายที่เปนผลผลิต (Output) หรือ
ผลลัพธ (Outcome) ในระยะสั้นระยะยาวคืออะไร ในกรณีที่ตองการวัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือ
บางกิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจเทาน้ัน 

2) กําหนดประเด็น ประมวลเปนประเด็นที่ตองติดตามประเมินผลใหครบทุกข้ันตอน 
โดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนการใชปจจัย (Input) ที่ใชในการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน(Process) 
ไปจนถึงผลผลิตและผลลัพธในระยะยาวที่จะเกิดข้ึน ถาวัดเฉพาะผลผลิตหรือผลลัพธโดยไมไดวัด
ปจจัยก็อาจจะไมทราบถึงสาเหตุวาสําเร็จเพราะเหตุใด เชน ไดรับงบประมาณหรือมีบุคลากรเพียงพอ
หรือไม เปนตน 

3) เลือกประเด็นสําคัญ ในแตละประเด็นใหเลือกเฉพาะประเด็นที่สําคัญที่มีผลตอ
ความสําเร็จ ไมสําเร็จของการดํา เนินงาน (Critical Success Factor : CSF) หรือสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานมากที่สุด มาเปนประเด็นที่ตองติดตามหรือประเมินผล 

4) กําหนดตัวช้ีวัด กําหนดตัวช้ีวัดโดยเลือกตัวช้ีวัดที่ตรงประเด็นมากที่สุด เพื่อ
ประหยัดงบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล ซึ่งในแตละประเด็นอาจมี
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มากกวา1 ตัวช้ีวัดก็ได ในบางกรณีอาจจําเปนตองจัดทําเปนดัชนี (Index) ข้ึนมาดวย โดยเฉพาะกรณี
ที่มีตัวช้ีวัดหลายตัวหรือมีเรื่องที่เกี่ยวของหลายประเด็นหรือหลายมิติ จะตองจัดทําเปนดัชนีรวม 
(Composite Index)เพื่อใหสามารถสรุปเปนภาพรวมในประเด็นน้ัน ๆ ไดดวย ในการกําหนดตัวช้ีวัด
ขององคกร โดยทั่วไปจะตองกําหนดจากระดับบนลงมาถึงระดับลาง กรณีขององคกรภาครัฐตัวช้ีวัด
อาจเริ่มจากกระทรวง กรมไปจนถึงกอง/ฝายตางๆ หรือในกรณีของโครงการตองกําหนดตัวช้ีวัด
ภาพรวมของโครงการกอนตัวช้ีวัดของกิจกรรมยอย (กําหนดเปาใหญกอน) แตในทางการคํานวณ
ตัวช้ีวัดภาพรวมระดับบน บางกรณีอาจจะตองเริ่มจากระดับยอยกอน 

5) วางระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล กําหนดรายละเอียดขอมูลที่จะจัดเก็บใน
แตละชวงเวลาอยางเหมาะสม เชน กอน หลังโครงการ หรือระหวางดําเนินการตามโครงการ เพื่อให
สามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง และทันตอเหตุการณ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกตางที่
เกิดข้ึนในแตละชวงเวลาได 

 
         6) การเขียนโครงการ ภาษาอังกฤษใชคําวา Project ซึ่งหมายถึง แผนงานยอยที่ประกอบดวย
กิจกรรมหลายกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงคเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินงาน พื้นที่ในการดําเนินงาน งบประมาณที่ใชใน
การดําเนินงานตลอดจนผลลัพธที่คาดวาจะไดรับแผนงานที่ปราศจากโครงการยอมเปนแผนงานที่ไม
สมบูรณไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได ดังน้ันการเขียนโครงการข้ึนมารองรับแผนงาน ยอม
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนย่ิงเพราะจะทําใหงายในการปฏิบัติ และงายตอการติดตามและประเมินผล
เพราะถาโครงการบรรลุผลสําเร็จน้ันหมายความวา แผนงาน และนโยบายน้ันบรรลุผลสําเร็จดวย
โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่นําแผนปฏิบัติการไปสูการดําเนินงานใหเกิดผลเพื่อไปสูจุดหมาย
ปลายทางตามที่ตองการ อีกทั้งยังเปนจุดเช่ือมโยงจากแผนงาน ไปสูแผนเงิน และแผนคนอีกดวย
ความสามารถในการจัดทําโครงการจึงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงที่นักวางแผนทุกหนวยงาน
จะตองมี นอกเหนือจากความสามารถดานอื่น ๆโครงการหน่ึง ๆ จะตองประกอบดวยคุณลักษณะ
สําคัญ คือ(1) ประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ ที่เกี่ยวของพึ่งพิงและสอดคลองกันภายใตวัตถุประสงค
เดียวกัน 

(2) มีการกําหนดวัตถุประสงค (Objective)ที่ชัดเจน วัดไดและปฏิบัติไดทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลได โครงการหน่ึง ๆ อาจมีมากกวาหน่ึงวัตถุประสงคก็ได 
กลาวคือมีวัตถุประสงคหลัก และวัตถุสงครอง และตองกําหนดวัตถุประสงคที่สามารถปฏิบัติได มิใช
วัตถุประสงคที่เลื่อนลอย/เพอฝน หรือเกินความเปนจริง 

(3) มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม (Scheduled Beginningand 
Terminal Points ) การเขียนโครงการโดยทั่วไปจะตองมีการกําหนดระยะเวลาวาจะเริ่มตนเมื่อไร
และสิ้นสุดเมื่อไร ถาหากมีการดําเนินกิจกรรมไปเรื่อยๆไมมีการกําหนดขอบเขตของเวลา 
(TimeBoundary) ไวจะไมถือวาเปนงานโครงการ เพราะมีลักษณะเปนงานประจํา (Routine) หรือ
งานปกติ 

(4) มีสถานที่ต้ัง (Location) ของโครงการ ผูเขียนโครงการตองระบุใหชัดเจนโครงการน้ีพื้นที่
ดําเนินการหรือหัวงานอยูที่ใด เพื่อสะดวกในการดําเนินงาน ถาเลือกสถานที่ต้ังโครงการไมเหมาะสม
แลวยอมทําใหเสียคาใชจายหรือลงทุนมาก ผลประโยชนตอบแทนที่ไดอาจไมคุมคา การติดตามและ
การประเมินผลโครงการก็อาจทําไดยาก 
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(5) มีบุคลากรหรือองคกรที่เฉพาะเจาะจง (Organization) งานโครงการจะตองมีหนวยงาน
หลักรับผิดชอบ สวนหนวยงานอื่นถือวาเปนหนวยงานเสริมหรือรวมมือดําเนินงานเทาน้ัน และควร
ระบุบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการน้ันใหชัดเจน เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคล/องคกรน้ันจะปฏิบัติ
อยางจริงจังและจริงใจ 

(6) มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน (Resource) การเขียนโครงการจะตองระบุแหลง
ทรัพยากรโดยเฉพาะแหลงงบประมาณใหชัดเจน เชน งบประมาณแผนดิน หรือเงินกู หรือเงินทุน
สํารอง หรือเงินบริจาค ฯลฯ และจะตองระบุเงินที่ใชวาเปนหมวดวัสดุ หมวดคาใชสอย หมวด
คาตอบแทนหมวดคาครุภัณฑ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ ทั้งน้ี จะทําใหงายในการดําเนินการ
และควบคุมตรวจสอบการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

 
ลักษณะของโครงการที่ดี  โครงการที่ดีจะตองมีลักษณะดังน้ี 
1) สามารถแกไขปญหาของหนวยงานหรือองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถสนองตอบตอความตองการของกลุม ชุมชน นโยบายของหนวยงานและนโยบาย

ของประเทศชาติไดดี 
3) รายละเอียดของโครงการตองเขาใจงายมีการใชภาษาที่เขาใจกันทั่วไป 
4) มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
5) รายละเอียดของโครงการตองเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกันต้ังแตประเด็นแรกถึงประเด็น 

สุดทาย 
6) กําหนดการใชทรัพยากรอยางชัดเจน และเหมาะสม 
7) มีวิธีการติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน 
 
การเขียนโครงการการเขียนโครงการจะตองรูและเขาใจโครงสรางของโครงการเสียกอนวา

ประกอบไปดวยสวนใดบาง ซึ่งโดยทั่วไปโครงสรางของโครงการประกอบดวย 
1) ชื่อโครงการ สวนใหญมาจากงานที่ตองการปฏิบัติ โดยจะตองมีความชัดเจนเหมาะสม

เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายไดอยางชัดเจน เชน 
1. โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง

และผูอื่น 
2. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
3. โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการทุนทางสังคมและภูมิปญญาทองถ่ินตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพื่อแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน ผูเขียนโครงการ
อาจระบุช่ือของแผนงานไวดวยก็ได ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึน และเปนการช้ีใหทราบวา
โครงการที่กําหนดข้ึนอยูในแผนงานอะไร 

2) หลักการและเหตุผล เปนการกลาวถึงปญหาและสาเหตุและความจําเปนที่ตองมี 
การจัดทําโครงการ โดยผูเขียนโครงการจะตองพยายามพรรณนาความ โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี 
แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง/กรม ตลอดจนความตองการในการพัฒนาทั้งน้ี
เพื่อแสดงขอมูลที่มีนํ้าหนักนาเช่ือถือและใหเห็นความสําคัญของสถานการณที่เกิดข้ึน โดยมีการอางอิง
แหลงที่มาขอขอมูลดวย เพื่อที่ผูอนุมัติโครงการจะไดตัดสินใจสนับสนุนโครงการตอไป 
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3) วัตถุประสงค เปนการระบุถึงเจตจํานงในการดําเนินงานของโครงการ โดยแสดง 
ใหเห็นถึงผลที่ตองการจะบรรลุไวอยางกวาง ๆ มีลักษณะเปนนามธรรม แตชัดเจนและไมคลุมเครือ 
โดยโครงการหน่ึง ๆ อาจมีวัตถุประสงคมากกวา 1 ขอก็ได คือ มีวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงค
รองหรือวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงค เฉพาะก็ไดหลักการเขียนวัตถุประสงค ท่ี ดี 
หลักการเขียนวัตถุประสงคที่ดีใชหลัก SMART เชนเดียวกับตัวช้ีวัด คือ 

1) Sensible and Specific คือ ตองมีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดําเนินการโครงการ 

2) Measurable คือ ตองสามารถวัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
3) Attainable คือ ตองระบุถึงการกระทําที่สามรถปฏิบัติได มิใชสิ่งเพอฝน 
4) Reasonable and Realistic คือ ตองระบุใหมีความเปนเหตุเปนผล และสอด 

คลองกับความเปนจริง 
5) Time ตองมีการกําหนดขอบเขตของเวลาที่จะกระทําใหสําเร็จไดอยางชัดเจนนอกจากน้ัน

การเขียนวัตถุประสงคยังตองคํานึงถึงสิ่งตอไป คือ 
    1) ใชคํากริยาที่แสดงถึงความต้ังใจจริง เชน เพื่อเพิ่ม... เพื่อลด... เพื่อสงเสริม... 

เพื่อปรับปรุง… เพื่อขยาย… เพื่อรณรงค… เพื่อเผยแพร… เปนตน 
    2) ระบุผลผลิต (Output) หรือระบุผลลัพธ (Outcome) ที่ตองการใหเกิดข้ึน 

เพียงประการเดียวในวัตถุประสงคหน่ึงขอ ถาเขียนวัตถุประสงคไวหลายขอ ขอใดทําไมสําเร็จเรา
สามารถประเมินผลไดซึ่งอาจกําหนดเปนวัตถุประสงคหลัก 1 ขอ และวัตถุประสงครอง 1-2 ขอ โดยมี
เงื่อนไขวาถาบรรลุวัตถุประสงคหลัก แตไมบรรลุวัตถุประสงครอง ควรทําตอไปถาบรรลุวัตถุประสงค
รองแตไมบรรลุวัตถุประสงคหลักอาจยุติโครงการ 

   3) กําหนดเกณฑมาตรฐานของความสําเร็จที่วัดไดในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
   4) กําหนดชวงเวลา พื้นที่ หรือกลุมเปาหมาย 
      ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย หมายถึง จํานวนปริมาณหรือคุณภาพของความสําเร็จ 

ตามวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งกําหนดเปนจํานวนหรือกําหนดเปนคุณภาพของสิ่งที่ตองการวัด สวนคา 
เปาหมาย คือ ระบุถึงผลลัพธสุดทายที่คาดวาจะไดจากการดําเนินโครงการ โดยจะระบุทั้งผลที่เปนเชิง 
ปริมาณและ ผลเชิงคุณภาพ เปาหมายจึงคลายกับวัตถุประสงคแตมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวามี
การระบุสิ่งที่ตองการทําไดชัดเจนและระบุเวลาที่ตองการจะบรรลุ ในการกําหนดคาเปาหมาย        
จะกําหนดใหทาทาย คือ ไมสูงเกินไปที่ไมมีความสําเร็จ แตไมตางที่ผลสําเร็จแตไมมีการพัฒนา ในแนว
ปฏิบัติจะใชเกณฑเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง เปนฐาน หรือผลปสุดทายเปนฐานแลว แลวเพิ่มเกณฑใหสูงข้ึน 

5) วิธีการดําเนินงาน เปนการใหรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติจะแยกเปนกิจกรรมยอย 
ๆ หลายกิจกรรม แตเปนกิจกรรมเดนๆ ซึ่งจะแสดงใหเห็นความเดนชัดต้ังแตกิจกรรมเริ่มตนจนถึง
กิจกรรมสุดทายวากิจกรรมใดที่ตองทําบาง ถาเปนโครงการที่ไมซับซอนมากนักก็มักจะนิยมใชแผนภูมิ
แกนท (Gantt chart) หรือแผนภูมิแทง (Bar chart) 

6) การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เปนอุปสรรคในโครงการมีอะไรบาง ใหระบุไวใหชัด
และเตรียมแกไขความเสี่ยงน้ันอยางไร 

7) ผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุวาใครหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบและมี 
ขอบเขตความรับผิดชอบอยางไรบาง ทั้งน้ีเพื่อวามีปญหาจะไดติดตอประสานงานไดงาย 

8) งบประมาณ เปนการระบุคาใชจายที่ตองใชในการดําเนินกิจกรรมข้ันตาง ๆ โดยทั่วไปจะ
แจกแจงเปนหมวดยอยๆ เชน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใชสอย หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ ซึ่ง
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การแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชนในการตรวจสอบความเปนไปไดและตรวจสอบความเหมาะสม
ในสถานการณตาง ๆ นอกจากน้ันควรระบุแหลงที่มาของงบประมาณดวยวาเปนงบประมาณแผนดิน 
งบชวยเหลือจากประเทศตางประเทศ เงินกู หรืองบบริจาค เปนตน 

9) สถานที่ดําเนินการ เปนการระบุสถานที่ต้ังของโครงการหรือระบุวากิจกรรมน้ัน 
จะทํา ณ สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการจัดเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมน้ัน ๆ 

10) ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนการระบุระยะเวลาเริม่ตนโครงการและระยะเวลาสิน้สดุ
โครงการโดยจะตองระบุ วัน เดือน ป เชนเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt chart) 

11)  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนิน
โครงการประกอบดวยผลทางตรงและผลทางออม นอกจากน้ันตองระบุดวยวาใครจะไดรับประโยชน
จากโครงการบาง ไดรับประโยชนอยางใด ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

12) การประเมินผลโครงการ เปนการแสดงรายละเอียดวาจะมีวิธีการควบคุมติดตาม 
และประเมินผลโครงการอยางไรใชเครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล และ
ใครเปนผูประเมินผล ฯลฯ 

 
7)  การกําหนดกลวิธี/มาตรการ 
เปนการดําเนินงานที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคหรือเปาหมายของคณะฯ และ

เปาหมายการบริการ 
 

  
 
 
 
 
3. การแปลงแผนสูการปฏิบัติ เปนการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร 4 ปคณะฯ เพื่อจัดทําคํา
ขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

- นโยบายในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
- กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
- ประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรตางที่ตองใช 
- ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
 
1) การกําหนดเปาหมาย เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละ 

ยุทธศาสตรและแนวทาง / มาตรการการพัฒนา ภายในเวลาที่กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่
คาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตางๆ ของกระบวนการดําเนินงาน เปาหมายที่ดี ควรมี
องคประกอบ ดังน้ี 

 ( 1) เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร 
 ( 2 ) ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดข้ึนเปนจํานวนเทาใด 
 ( 3 ) คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา 
 ( 4 ) สถานที่ เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ 
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 ( 5 ) มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง 
 ( 6 ) ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด 
 ( 7 ) กรณีที่มีเปาหมายมากกวา 1 เปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไว  

เพื่อใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวน 
 

2) การกําหนดโครงการ / กิจกรรมและผูรับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการควรพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจําเปน 
ความเรงดวนและผลที่คาดวาจะไดรับ (Desirability) หรือความคุมคา ที่จะไดรับจากโครงการในมิติ
ตางๆ เชน ประโยชนตอกลุมเปาหมาย ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ความจําเปนตามกฎหมาย 
และความสอดคลองกับทิศทางของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความพรอมในการ
ดําเนินโครงการ/ความเปนไปได (Feasibility) ในการดําเนินโครงการดวย ทั้งน้ี การกําหนดโครงการ/
กิจกรรม ใหมีความครอบคุลมและสอดคลองกับรายละเอียดการใชจายงบประมาณในแตละ
ปงบประมาณน้ันๆ อาจจําแนกโครงการ/กิจกรรมเปน 2 สวน คือ 

(1) โครงการสําคัญหรือโครงการเดน หมายถึง งานสําคัญที่หนวยงานมุงเนนใหเกิดผลตอ 
เปาหมาย วิสัยทัศน ซึ่งอาจพิจารณาจาก ความจําเปน ความเรงดวน สภาพปญหาปจจุบัน เปนตน 
           (2) ภารกิจประจํา ภารกิจหลัก หมายถึง กิจหรืองานที่เปนไปตามอํานาจหนาที่หลักตาม 
การจัดต้ังหนวยงานน้ันๆ ข้ึนมา เชน การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เปนตน 

 

3) กําหนดวงเงินงบประมาณโครงการเปนรายป โดยกําหนดวาแตละปจะใชเทาไหร  
แหลงที่มามาจากไหน ไมวาจะเปนงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได งบภาคพิเศษ ฯลฯ       
ตองระบุในแผนปฏิบัติการเบื้องตนวาแตละโครงการ/กิจกรรมน้ัน จะมีงบประมาณมาจากไหนใช
งบประมาณเทาใด จากน้ันใหจัดทําภาพรวมของงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม รายป            
รายประเด็นยุทธศาสตรจําแนกตามแหลงที่มา ฯลฯ อยางไรก็ตาม การแปลงแผนสูการปฏิบัติ      
ตองมีการสื่อสารถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายไปสูระดับสาขาวิชาเพื่อปฏิบัติงานตางๆ โดยกาํหนด
เปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับคณะฯ ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริงและมีความ
สอดคลองเช่ือมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหวางมิ ติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยการถายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธและคาเปาหมาย
เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทางในการพัฒนา 
 

4  การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ

แผนงานหรือโครงการตาง ๆ เปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อประเมินวาสามารถ
ปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามพันธกิจ  เปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม  โดยมีการ
รายงานผลแกผูที่เกี่ยวของดวย  
 

สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ที่มีแผนปฏิบัติการ
ประจําป  เปนเครื่องมือ  แบงสาระสําคัญในการประเมินผลงานเปน  4  สวน  คือ 

1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 
2. การติดตามแผนกจิกรรมประจํา  ทุก  3 , 6 ,9 และ 12 เดือน 
3. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 
4. การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ 
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ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาวตองมีความถูกตอง  โปรงใส  ตรวจสอบได 
และผานการพิจารณากลั่นกรองอยางดีกอนนําเสนอผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ เน่ืองจากการ
ดําเนินงานตาง ๆ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและนิสิตใหมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ  (งบประมาณแผนดิน, งบประมาณรายได,     

งบอื่นๆ) 
   1) ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําทุกเดือน จากขอมูลรายงานสถานะ

ทางการเงิน ประจําเดือน ติดตามการใชเงินใหสอดคลองตามแผนของคณะฯและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

            2)  ติดตามการใชงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป  
ประจําทุกเดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป ติดตามการใชเงินประมาณ
ใหเปนไปตามแผนที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
 

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สุภัสสรา  วิภากูลและคณะฯ  (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การเชิงกลยุทธประจําปการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน พบวากลุมตัวอยางจํานวนเกิน
ครึ่งเปนผูหญิงรอยละ 69.2 เกินครึ่งสังกัดหนวยงานสนับสนุนวิชาการ รอยละ 58.5 อยูในตําแหนง
เจาหนาที่มากที่สุด รอยละ 42.1 เกินครึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 1-4 ป รอยละ 
52.2  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธประจําปการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 54.7 กลุมตัวอยางจํานวนมากที่สุดรอยละ 48.4 ไมเคยมี
ประสบการณในการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยรูปแบบความรูความเขาใจที่ไดรับเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ดวยการศึกษาหาความรูดวยตนเอง รอยละ 33.86 กอนลงมือจัดทําแผนปฏิบัติ ได
ศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ  และคูมือก ารจัดทําแผนทุกครั้ ง  รอยละ 44                 
มีผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการทุกครั้ง รอยละ 36.5 
 บุษบา  สถิรปญญา  (2559)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ/
แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาผลการศึกษา
รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินเหลือจายงบประมาณรายจาย
ประจําป งบอุดหนุนและงบรายจายอื่นๆ ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจําป 2557-2559 และผลการสัมภาษณและความเห็น จากกลุมผูรับผิดชอบงาน
ดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจําหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ 28 คน พบวาการบริหาร
การเงินงบประมาณในสวนของโครงการที่ทําใหไมเปนไปตามแผนทําใหมีเงินเหลือจายจากการดําเนิน
โครงการที่ดึงกลับเขามาเปนเงินสวนกลางของมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมากทุกปเน่ืองจากเจาของ
โครงการมีภารกิจหลายดานไมสามารถกําหนดแผนการจัดโครงการไดแนนอนมีการเปลี่ยนแปลง
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บุคลากรในการรายงานผลการดําเนินงานบอยครั้งทําใหสงขอมูลไมตอเน่ืองลาชา และบุคลากรที่
รายงานผลขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับคาเปาหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนฯทําใหขอมูลไม
ถูกตองไมสมบูรณไมครบถวน  
 

3.6 จรรยาบรรณ/คณุธรรม/จริยธรรมในการปฏบิัตงิาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อเปนแนว

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทุกคนไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 
3.6.1 จรรยาบรรณท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
1.  บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอวิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน ดังน้ี 

1.1 ในกรณีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดแลว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
น้ันดวย 
1.2 ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งทีถู่กตอง 
1.3 ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 
1.4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
1.5 ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
1.6 มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
1.7 ไมนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
1.8 ไมทุจริตตอหนาที่ราชการ 

 

2    บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผูรวมงาน ดังน้ี 
2.1 ผูใตบังคับบัญชาตองใหความเคารพ ความคิดเห็น และการเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา
โดยสุจริต 
2.2 ผูบังคับบัญชาตองปกครองดูผูใตบังคับบัญชา ดานหลักการและเหตุผลที่ ถูกตอง       

และเปนธรรม 
2.3 บุคลากรตองปฏิบัติตอผูรวมงานดวยการชวยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคีและมีมนุษย

สัมพันธอันดีตอกัน 

 

3  บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูบริการ ดังน้ี 
3.1 ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษาและผูรับบริการ 
3.2 ไมเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ โดย

มิชอบกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาและผูรับบริการ 
3.3 ไมกระทําการสอนหรืออบรมนักศึกษา เพื่อใหกระทําการที่รูวาผิดกฎหมาย หรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
3.4 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาและผูรับบริการ

เพื่อใหกระทําหรือไมกระทําการใด 
3.5 ไมประพฤติชูสาว หรือกระทําอนาจารกับนักศึกษาและบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสของตน 
3.6 ไมประพฤติลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรส
ของตน 



129 
 

3.7 ไมแกไขผลการเรียน หรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
3.8 ไมเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ 

 

4  บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม ดังน้ี 
4.1 ใหบริการดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีนํ้าใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ 
4.2 ประพฤติตนเปนที่เช่ือถือของบุคคลทั่วไป 

 
3.6.2 ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 โดยที่เปนการสมควรยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับลงวันที่  8  พฤษภาคม  2550  และเพื่อใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติของกฎหมายก.พ.อ. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (9) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 จึงกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่
พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  ไวดังตอไปน้ี 
 
ขอ 1 จรรยาบรรณที่กําหนดจะตองครอบคลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท
ตําแหนง โดยตองคํานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการดวย 
   

ขอ  2  จรรยาบรรณที่กําหนดตองยึดมั่นในหลักการตอไปน้ี 
1)  ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
5) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา 

 

ขอ  3  จรรยาบรรณที่กําหนดตองครอบคลุม 
1)  จรรยาบรรณตอตนเอง 
2)  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
3)  จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 
4)  จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
5)  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
6)  จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 
7)  จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 
8)  จรรยาบรรณตอนิสิตนักศึกษาและผูรับบริการ 
9)  จรรยาบรรณตอประชาชน   
10)  จรรยาบรรณตอสังคม 
 

 ขอ  4  การกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาดังตอไปน้ีอยางนอยใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

1)  การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
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2)  การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน 
3)  การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ

เพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 
4)  การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ

ทั้งน้ีโดยมิชอบกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
5)  การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรม

อันดีของประชาชนอยางรายแรง 
6)  การกระทําความผิดอื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามสภาพและความรายแรง

ของการกระทํา 
 

ขอ  5  ใหมีองคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐาน
ดังตอไปน้ี 

1)  องคกรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ  จะตองเปนคณะบุคคลที่
มีความเปนอิสระและเปนกลาง 

2)  การริเริ่มดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหาร  หรือผูบังคับบัญชา
ขอใหดําเนินการ  หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 

3)  การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา  การรับฟง
การแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ  การเปดโอกาสใหมีการคัดคานผูสอบ
สวนหรือกรรมการไดการคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา 

 

ขอ  6  การกระทําผิดจรรยาบรรณทีเ่ปนความผิดหรอืผิดวินัยอยางรายแรงใหดําเนินการทางวินัยตาม 
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถาไมเปนความผิดวินัยใหผู
ผูบังคับบญัชาดําเนินการดังน้ี  

1)  ตักเตือน  หรือ 
2)  สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด  หรือ 
3)  ทําทัณฑบนเมื่อไดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลวใหบันทกึไวในทะเบียนประวัติบุคคล

ดวย 
 

ขอ  7  จรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดจะตองกําหนดใหชัดเจนวาการประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณในเรือ่งใดไมเปนความผิดวินัย หรอืเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 
 
ขอ  8  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมมีาตรการสงเสรมิจรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ   
โดยอาจกําหนดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือหนวยงานอื่นมีหนาที่ดําเนินการดังกลาว 
ขอ  9  ในการกําหนดจรรยาบรรณใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
 

3.7 คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 
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คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ผูเขียนไดเลือกมาเปนหลักในการปฏิบัติงาน  คือ
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับขาราชการ โดยมีหลักการสําคัญ คือ หลักการครองตน หลักการครองงาน          
หลักการครองคน หลักธรรมาภิบาล 
 

1. หลักการครองตน 
 1.1 หลักการครองตน  ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปน้ี 
  1)   เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี  คือ เปนผูมีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี 
  2)   มีสุขภาพกายที่ดี คือ เปนผูมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีทวงทากิริยา รวมทั้งการแตง
กาย ที่สุภาพ เรียบรอย ดีงาม สะอาด และดูสงางามสมฐานะ 
  3)   มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เปนผูมีอัธยาศัยใจคอที่งาม เปนคนดี มีศีลธรรม ไดแก 
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 
 1.2  ผูมีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผูมีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประการ คือ 
  1)  เปนผูนารัก (ปโย) คือ เปนผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 
  2)  เปนผูนาเคารพบูชา (คร)ุ คือ เปนผูที่สามารถเอาเปนที่พึ่งอาศัย  เปนที่พึ่งทางใจ 
  3)  เปนผูนานับถือ  นาเจริญใจ (ภาวนีโย)  ดวยวา  เปนผูไดฝกฝนอบรมตนมาดีแลว  
ควร แกการยอมรับและยกยองนับถือ  เอาเปนเย่ียงอยางได 
  4) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)  รูจักช้ีแจง แนะนํา ใหผูอื่น 
เขาใจดี แจมแจง  เปนที่ปรึกษาที่ดี 
  5) เปนผูอดทนตอถอยคําที่ลวงเกิน วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ 
ขอ ใหคําแนะนําตางๆ ได (วจนักขโม) 
  6) สามารถแถลงช้ีแจงเรื่องที่ลึกซึ้ง  หรือเรื่องที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจอยาง ถูกตอง  
และ ตรงประเด็นได (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 
  7) ไมชักนําในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไมชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข)  
หรือ ไปในทางที่เหลวไหลไรสาระ หรือที่เปนโทษ  เปนความทุกข  เดือดรอน 
 

2.  หลักการครองงาน  ประกอบดวยหลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ไดแก 
  1)  ฉันทะ  ความรักงาน   

2)  วิริยะ  ความเพียร  
  3)  จิตตะ  ความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงาน   
  4)  วิมังสา  ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง   
 

3.  หลักการครองคน  ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปน้ี 
  

1. รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดี ระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง หรือผูอยูใต    
บังคับบัญชา   
  2. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ (Human Relation) ที่ดีดวยคุณธรรม คือพรหมวิหารธรรม 
และสังคหวัตถุ 
  พรหมวิหารธรรม  คุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ 4 ประการ 
   (1) เมตตา  คือ ความรัก ปรารถนาที่จะใหผูอื่นอยูดีมีสุข 
   (2) กรุณา  คือ ความสงสาร ปรารถนาใหผูมีทุกข เดือดรอน ใหพนทุกข 
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   (3) มุทิตา  คือ ความพลอยยินดี ที่ผูอื่นไดดี  ไมคิดอิจฉาริษยากัน 
   (4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย  ไมยินดียินรายเมื่อผูอื่นถึงซึ่งความวิบัติ   
  สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ  คือ 
   (1)  ทาน  รูจักใหปน สิ่งของ ของตน  แกผูอื่นที่ควรใหปน 
   (2)  ปยวาจา  รูจักเจรจาออนหวาน  คือ กลาวแตวาจาที่สุภาพออนโยน 
   (3)  อัตถจริยา  รูจักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น 
   (4)  สมานัตตตา  เปนผูมีตนเสมอ  คือ ไมถือตัวเยอหย่ิง จองหอง อวดดี 
   

4. หลักธรรมาภิบาล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) คือ 
  1)  หลักความถูกตอง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา  การทําการตัดสินใจ 
(Decision Making)  และสั่งการ (Command) ดวยความถูกตองตามกฎหมายบานเมืองและ
กฎระเบียบขอบังคับ ขององคกรที่ออกตามกฎหมาย ถูกตองตามหลักศีลธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีของสังคม  ถูกตอง ตามนโยบายของผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ  และถูกตองตรงประเด็น
ตามหลักวิชา  และไดรับความพึงพอใจ  จากชนทีเ่กี่ยวของทุกฝาย 
  2)  หลักความเหมาะสม คือ รูจักคิด พูด ทํา กิจการงาน  และปฏิบัติงานได
เหมาะสม ถูกกาละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ  
  3)  หลักความบริสุทธ์ิ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทํากิจการงาน ดวยความบริสุทธ์ิ
ใจ  คือ ดวยเจตนา ความคิดอาน ที่บริสุทธ์ิ 
  4)  หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติตอผูอยูใตปกครอง  
และบุคคลที่เกี่ยวของ  ดวยความชอบธรรม  บนพื้นฐานแหงหลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลที่
ถูกตอง เช่ือถือได และตรงประเด็น  และดวยความเที่ยงธรรม คือ ไมอคติ  หรือลําเอียงดวยความหลง
รัก หลงชัง ดวยความกลังเกรง  และดวยความหลง ไมรูจริง  คือขาดขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได  และ
สมบูรณ  เปนเครื่อง ประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ใหความเที่ยงธรรม 
  

  
 

 
บทท่ี 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ฉบับน้ี ไดอธิบายข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ต้ังแตการแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อจัดทําแผนฯ ประชุมระหวาง ผูบริหาร 
บุคลากรภายในเพื่อกําหนดทิศทางของคณะฯ และวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะฯ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ การับฟงความคิดการระดับสมอง การเสนอคณะผูบริหารเพื่อพิจารณา การติดและ
ประเมินผล ตลอดการจัดทํารายงานประเมินผล ซึ่งผูเขียนไดอธิบายข้ันตอนและยกตัวอยางกิจกรรม
เพื่อใหผูสนใจไดเขาใจการจัดทําแผนปฏิบัติการย่ิงข้ึนและสามารถนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการได   
อยางมีประสิทธิภาพ 

 



133 
 

4.1 กิจกรรม/แผนปฏบิัติงาน 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีกิจกรรมรายละเอียดขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
  

ท่ี กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 การทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูบริหารคณะฯ และฝายบริหารงานทั่วไป ตุลาคม-
พฤศจิกายน 
ปที่ผานมา 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2. ทบทวนปรับปรุง ตัวชี้วัด ผลผลิตโครงการ/
กิจกรรมจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 

2 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะฯ/สาขาวิชา มีนาคม-
พฤษภาคม 
ปปจจุบัน 

-วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมของคณะฯ 
(SWOT) 
- กําหนดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
และคาเปาหมาย 
- (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป 
คณะฯ เมษายน-

พฤษภาคม 
ปปจจุบัน 

- ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนแลกเปล่ียน 
กําหนดทิศทาง กรอบเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
และรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะฯ พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 
ปปจจุบัน 

-คณะฯ/สาขาวิชาประชุมจัดทํารายละเอียด
งบประมาณแผนดินและรายไดตามโครงการ
กิจกรรมของสาขาวิชาและคณะฯ 
-คณะนํารางแผนปฏิบัติการประจําปวิเคราะห
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ ฉบับ
สมบูรณ 

ท่ี กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
3 การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะฯ พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 
ปปจจุบัน 

เสนอที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณา
ฯ 
คณะฯ พฤษภาคม – 

กรกฎาคม 
ปปจจุบัน 

เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
พิจารณา 

4. ปรับปรงุแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

-คณะฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป   ให
สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย 
-ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ จัดสงใหสาขาวิชา
ตางๆภายในคณะฯ ประชุมชี้แจงประธาน
หลักสูตรฯ 
 

กันยายน 
ปปจจุบัน 

5. ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล คณะฯ มกราคม 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ           
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

-จั ด ทํ าบั น ทึ ก ข อค วาม ไป ยั ง ส าข า วิ ช า
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเพื่อ ติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   รอบ 3 
เดือน รอบ 6 เดือน รอบ9 เดือน และรอบ 12 
เดือน  พรอมแนบแบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเ นินงานตามรอบและให สาขา วิชาส ง
รายงานมายังคณะฯ  
- คณะรวบรวมวิเคราะหขอมูลจัดทํารายงาน
ประเมินผลสําเร็จของแผนเสนอคณะกรรม
บ ริ ห า ร ค ณ ะ ฯ พิ จ า ร ณ า ใ ห ข อ คิ ด เ ห็ น
ขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําปตอไป 

เมษายน 
กรกฎาคม 
ตุลาคม 
ปถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีดังน้ี 
 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ                   
ซึ่งจะประกอบดวย ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ที่จะทําหนาที่ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนด
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตรกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตรพิจารณา
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรจัดทําคําสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตาม แผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการติดตาม
และพิจารณาผลการดําเนินงานคาเปาหมายตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  

2 การทบทวนปรับปรุง ตัวช้ีวัด ผลผลิตโครงการ/กิจกรรมจากผลการดําเนินงานในปที่ผาน
มารวบรวมเอกสารขอมูลดานปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในปที่ผานมาเพื่อนําขอมูล เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับในการศึกษาวิเคราะห
และกําหนดทิศทางการในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจน ทบทวนศักยภาพการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกี่ยวกับปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ นโยบายรัฐบาล 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 
ป(พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ .ศ 2562-2565 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 และขอมูล
อื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดทิศทางในการพัฒนาคณะใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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3. การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหศักยภาพของคณะฯ เปนการวิเคราะหเพื่อหามุมมองในเรื่องขอไดเปรียบและ
จุดดอยของคณะฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strength : S) และจุดออน (weakness : W) ในการ
กําหนดทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   (1) การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength=S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในคณะวามี

สวนดี ความเขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ 
ไดแก ดานวิชาการ  ดานนักศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการพัฒนาทองถ่ิน        
ดานศิลปวัฒนธรรม ดานบุคลากร และดานบริหารจัดการ 
    (2) การวิเคราะหจุดออน ( Weakness = W ) เปนการวิเคราะหจุดดอยหรือ
จุดออนหรือขอเสียเปรียบ ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในของหนวยงาน ตลอดจนความออนแอ 
ขอจํากัด ความไมพรอม  ซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 
 

1.1 จุดแข็ง (Strength : S) 
1.1.1 ………………………………………………………………… 
1.1.2 ………………………………………………………………… 
1.1.3 ………………………………………………………………… 
1.1.4…………………………………………………………………… 
1.1.5…………………………………………………………………… 

1.2 จุดออน (Weakness : W) 
1.2.1 ………………………………………………………………… 
1.2.2…………………………………………………………………… 
1.2.3…………………………………………………………………… 
1.2.4…………………………………………………………………… 
1.2.5…………………………………………………………………… 

 
จากน้ันนํา S กับ W ที่วิเคราะหมาใหนํ้าหนักคะแนน เพื่อทําใหทราบวาประเด็นใดที่สําคัญที่สุดเรียง
ตามลําดับคะแนนมากที่สุดไปหานอยที่สุด โดยนํามาเขียนมาในตารางเพื่อทราบจุดแข็ง(สิ่งที่องคกรมี
อยูและทําใหองคกรไดเปรียบคูแขงขัน)และจุดออน(สิ่งที่องคกรมีอยูและทําใหองคกรดอยกวาคู
แขงขัน) เรียกวา Internal Factor Analysis Summary (IFAS) ดังน้ี 
 
 
                  ปจจัยภายใน 

SWOT Analysis 
ลําดับ จุดแข็ง point จุดออน point 

1     
2     
3     
4     
5     
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จากน้ันนําขอมูลจากตารางมาสรุปโดยเลือกเอาประเด็นสําคัญที่สุดคณะฯก็จะไดประเด็นที่สําคัญที่สุด
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง คณะมนุษยศาสตรมีจุดแข็งจุดออน ดังน้ี 
 
ดานการเรียนการสอน/ดานวิชาการ 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
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1   มี ห ลั ก สู ต ร ในด า นม นุษ ยศาส ตร แ ล ะ
สังคมศาสตร ที่หลากหลายใหนักศึกษาไดเลือก
เรียนตามความตองการ 
2  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอ เ น่ือง เพื่ อ ให เหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคปจจุบัน 
3  มีระบบการให คําปรึกษาทางวิชาการแก
นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
4  ผลงานของอาจารยและนักศึกษาเปนที่
ประจักษยอมรับของสังคม 
5  หลักสูตรและเน้ือหาหลักสูตรมีความนาสนใจ
นักศึกษาสามารถจบแลวมีงานทํา 
6  คณะมีแผนพัฒนาหลักสูตร สูความเปนเลิศ
เพื่อรับใชชุมชน สังคมและทองถ่ิน 

7  คณะมีโครงสรางความรวมมือทางดานการ
เรี ยนการสอนกับต า งประ เทศ โดยมี ก าร
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยผูสอนกับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานตางประเทศอยาง
ตอเน่ือง 

1  คณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 
2  คณาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกยังไม
เพียงพอตอความตองการของหลักสูตร 
3  นักศึกษามีความรูทางภาษาที่ ตํ่ากวาเกณฑ 
ขาดการกระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติม 

 
 

ดานกิจกรรมนักศึกษา 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
1 มีทุนการศึกษาสนับสนุนใหแกนักศึกษาที่เรียน
ดี และขาดแคลนทุนทรัพยเชน ทุนเรียนดี   เกรด
เฉลี่ย 3.00 
2 มี ระบบการใหบริการรักษาพยาบาลแก
นักศึกษา เชน ประกันชีวิตกลุม 
3 มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4 คณะมีระบบในการดูแลกิจกรรมนักศึกษาใหมี
ระเบียบวินัย 

 

1 นักศึกษาใหความสนใจและเขารวมกจิกรรม
นอยและสถานที่ในการจัดกิจกรรมยังไมเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา 
2 ความรวมมือในกิจกรรมของคณะระหวาง
อาจารยและบุคลากรภายในคณะยังมีนอย 
3 ขาดพื้นที่สําหรับใชจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
และพื้นที่สาธารณะที่ใชสําหรับกิจกรรมของคณะ
มนุษยฯ 
 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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1  คณาจารยมีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับโดยไดรับ
การเผยแพรตีพิมพทั้งในและตางประเทศ 
2  มีการจัดแสดงผลงานสรางสรรคของคณาจารย
และนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
3  มีแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 

1  คณาจ า ร ย แ ล ะบุ คล าก ร บ า ง ส วนขา ด
ประสบการณในการทําการวิจัย 
2 การนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย
ภายในคณะยังมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนของ
อาจารยภายในคณะฯ 
3 งบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของอาจารย และสายสนับสนุนที่คณะ
ไดรับการจัดสรรยังไมเพียงพอ 

  

ดานบริการวิชาการ/พัฒนาทองถ่ิน 
1  มีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ทองถ่ินที่สอดคลองกับพระบรมราโชบายและ
บริบททางสังคมในปจจุบันใหกับชุมชน 
2  คณะมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ศาสตร ในการใหบริการวิชาการเพื่ อพัฒนา
ทองถ่ินใหแกชุมชนและสังคม 
3  มีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
แกชุมชนที่ครอบคลุมทุกศาสตรของคณะฯ 
4  คณะมีกระบวนการและข้ันตอนที่ชัดเจนใน
การลงสํารวจของตองการของชุมชนเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน 
 

1  การติดตามประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการยังไมครบถวนตามกระบวนการ PDCA     
ทุกโครงการ 
2  การใหบริการวิชาการแกชุมชนของคณะยังไม
ครอบคลุมทุกชุมชนเน่ืองจากคณะฯ มีบุคลากร
ไมเพียงพอในการจัดบริการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
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1  มีบุคลากรที่มีความรูดานศิลปวัฒนธรรมเปน
อยางดีโดยเฉพาะดานนาฏศิลป 
2  มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

3 ทุกสาขาวิชาในคณะมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

4  คณะมีชุมชนตนแบบทางดานศิลปวัฒนธรรม
ใหกับนักศึกษาไดเปนแหลงเรียนรู เชน ชุมชน  
กุฏีจีน 

 

บุคลากรบางสวนยังขาดความรวมมือในการรวม
กิจกรรม/โครงการดานบริการวิชาการที่ทางคณะ
จัดข้ึน 
 

ดานการบริหารจัดการ 

1  ผูบริหารและบุคลากรของคณะมีศักยภาพใน
การทํางานรวมกันสามารถพัฒนาและผลักดัน
คณะใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2  ผู้บริหารคณะฯ รับฟังและเปิดโอกาสให้บคุลากร

ภายในคณะได้แสดงความคิดเห็นผู้บริหาร 

มีความเปนเหตุเปนผล 
3  มีระบบดูแลความปลอดภัยใหแกนักศึกษา 
อาจารยและบุคลากรภายในคณะ เชน การดูแล
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย การติดต้ัง
กลองวงจรปด    
 

ส ถา นที่ จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อ น ห อ ง เ รี ย น
สภาพแวดลอมยังขาดบรรยากาศที่สงเสริมการ
เรียนรู  

 

ดานบุคลากร 
1  อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณวุฒิ
ตรงตามสาขาและมีประสบการณเปนที่ยอมรับ
จากหนวยงานภายนอก 
2  บุคลากรสายสนับสนุนมีความพรอมในการ
ใหบริการ 
3  บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนตําแหนงงานอื่นได 
4  บุคลากรในคณะฯใหการยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน มีความเคารพนับถือผูอาวุโส 
5  บุคลากรมีความสามารถและทํางานเปนทีม 
สามารถแกปญหาในการทํางานไดดีรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

1.  อาจารยมีภาระงานดานอื่นนอกเหนือจาก
ภาระงานสอนทําใหไมมีเวลาในการพัฒนาดาน
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
2.  อัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม
เพียงพอ 

 

 
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปนการวิเคราะหเพื่อหามุมมองในเรื่องโอกาสหรือเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยหรือขอจํากัดตอการ

บริหารการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรโดยศึกษาเกี่ยวกับ
โอกาส (Opportunity : O) และอุปสรรค/ขอจํากัด (Treat : T) ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 



142 
 

(1)  การวิเคราะหโอกาส (Opportunity=O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก
วามีสภาพเปนเชนไร เหตุการณของโลกและของประเทศที่เกิดข้ึนจะสงผลตอหนวยงานอยางไรมีการ
เปลี่ยนแปลงใดที่เปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดี โดยจะตองพิจารณาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนตน 

(2) การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat = T) เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือสภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัด        
โดยจะตองพิจารณาทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 

ดังน้ี การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกร เพื่อหาโอกาสและภัยคุกคามไดแก สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเมืองและกฎหมาย ความตองการของ
ผูรับบริการนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวของ ตลอดจนถึงสถานการณตางประเทศที่เกี่ยวของสถานการณ
ขางตน ทั้งที่เปนจุดแข็ง (ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ) จุดออน (ความทาทายเชิงกลยุทธ) โอกาสและ
อุปสรรคเปนปจจัยที่เกิดข้ึน ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ดังน้ัน ในการจัดทําแผน ยุทธศาสตร ขององคกร
ในแตละชวงเวลา ผลการพิจารณา SWOT ขององคกรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   ตัวอยาง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คณะมนุษยศาสตรฯ 
 

โอกาส Opportunities อุปสรรค / ภัยคุกคาม Threats 
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1. การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหผูเรียนมี
ทางเลือกหลากหลาย และเลือกเรียนจาก
สถาบัน  คูแขงได 
2 .  การ เข าสูป ระชาคมอา เซี ยนทํ าให มี
นักศึกษาจีนสนใจเรียนภาษาไทยเพื่อสราง
โอกาสในการทํางานในเมืองไทยมากข้ึน 
3. การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหความ
ต่ืนตัวในการสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน
เ ป น โ อก าส ในก า ร เ พิ่ ม จํ า น วนผู เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ 
4. พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอ
ความพรอมในการเรียนของผูเรียนในการเลอืก
สถานที่เรียนและหลักสูตรที่เรียน 
5. การไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เปดโอกาสรับนักศึกษาเขา          
ฝกประสบการณวิชาชีพทําใหคณะฯ เปนที่
รูจักและยอมรับของตลาดแรงงานเพิ่มมากข้ึน 
6. มีกองทุนใหกูยืมทางการศึกษา 
 

 

1. ในระดับอาชีวศึกษาที่มีการเปดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรีทําใหคณะตองวิเคราะหหลักสูตร
รวมทั้งระบบการรับนักศึกษาเพื่อรองรับการ
แขงขันในอนาคต 
2. ระบบการปดเปดเทอมที่ไมสอดคลองกับระบบ
อาเซียนทําใหระบบการเรียนการสอน เกิดปญหา
ดานการจัดการเรียนการสอน 
3. มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนที่เปน
ทางเลือกในการศึกษาตอของนักศึกษามีมากทํา
ใหเกิดการแขงขันในการรับนักศึกษามีมากข้ึน
สงผลตอจํานวนนักศึกษาที่ลดลง 
4. รัฐบาลมีแนวโนมที่จะใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณตอสถาบันอุ ดม ศึกษานอยลง        
สงผลกระทบตอการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 
5. อัตราการเกิดลดลงทําใหจํานวนประชากรที่จะ
เขาศึกษาระดับปริญญาตรีลดลงจึงทําใหนักศึกษา
ที่เขาเรียนในคณะฯลดลง 
6. หลักคิดในการจัดสรรอัตรากําลังที่ สกอ ใช 
(FTES) ยังไมครอบคลุมตอการแก ไขปญหา
จํานวนอาจารยที่ไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา
7. บุคลากรสายสนับสนุนยังขาดความชัดเจนของ
เสนทางความกาวหนาตามตําแหนงงานของ     
สายสนับสนุน 

      8.ปจจุบันมีนักศึกษาจีนเขามาเรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมที่จะหางาน
ทําในประเทศไทยหลังจบการศึกษาเปนคูแขงของ
บัณฑิตไทย 

 
 
 

       
 
 
 
 

4. กําหนดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวช้ีวัด และ
คาเปาหมาย 

 

 
4.1  การกําหนดวิสัยทัศน เปนการกําหนดภาพในอนาคตทีค่ณะฯ ตองการเห็น ตองการเปน 

และเปนความมุงมั่นคาดหวังของบุคคลหรือองคกรที่ประสงคจะมีสภาพเปนอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยาง หรือไปอยู ณ ที่ใดที่หน่ึงในอนาคต คณะฯ ควรจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน 
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โดยวิสัยทัศนจะเปนทิศทางการดําเนินงานในดานตางๆ ไปสูเปาหมาย ถามีการดําเนินการในทุกๆ 
ดานไดอยางสอดคลอง หนวยงานก็สามารถที่จะพัฒนาไปได และสามารถที่จะประเมินทิศทางไดดวย 
โดยทั่วไปแลวจะพิจารณาในกรอบระยะเวลา 4-5 ป ซึ่งมี โดยใชหลักการกําหนด ดังน้ี 

(1)  สูความเปนเลิศ (Personal Mastery) ดวยแรงไผดีพฒันาทักษะและการทํางานอยาง 
ชํานาญดวยจิตใตสํานักอันดี 

(2)  มีรูปแบบการคิด (Mental Models) ที่เปดกวาง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
(3)  มีการสรางและสานวิสัยทัศน (Share Vision) 
(4)  มีการเรียนรูรวมกันเปนทมี (Team Learning) 
(5)  มีความคิด ความเขาใจเชิงระบบ (Systems thinking) 
สําหรับข้ันตอนการพัฒนาวิสัยทัศนที่ดีจะตองกําหนดมาจากการศึกษาสภาพแวดลอมภายใน       

และภายนอก รวมถึงพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ควบคูกันไป แลวนํามากําหนดเปนแนวคิดของ
หนวยงานวาจะเปนไปอยางไรในอนาคต และมีความเปนไปไดหรือไม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 
ขั้นท่ี 1  สํารวจความคาดหวัง โอกาส และอุปสรรคจากผูที่มีสวนรวมของคณะฯ 
ขั้นท่ี 2  วิเคราะหปจจัยภายในคณะฯ หาจุดออน จุดแข็งคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

          ขั้นท่ี 3  กําหนดกลยุทธในการกาวไปสูอนาคตของคณะฯ วาจะใชแนวทางใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด 
 
          ขั้นท่ี 4 นําผลทั้ง 3 ขางตน มาวิเคราะหและสังเคราะหประสานรวมกันเพื่อใหเกิดวิสัยทัศน 
รวมของของคณะฯในทุกดาน 

ขั้นท่ี 5 คัดเลือกวิสัยทัศนที่เหมาะสมที่สุดของคณะฯโดยกรรมการจากตัวแทนของทุก 
ฝายในคณะไมวาจะเปนผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ประธานหลักสูตรฯลฯ 
ขั้นท่ี 6 ประกาศวิสัยทัศนใหทุกคนในคณะและนอกคณะทราบ 

 

นอกจากน้ีแลว ลักษณะที่ดีของการกําหนดวิสัยทัศน คณะควรคํานึงถึงวิสัยทัศนที่มี 
ลักษณะ ดังน้ี 
 (1) มีความเปนไปไดเปนสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนไดจริง 
  (2) ทาทาย เราใจ สามารถใชเปนกรอบช้ีนําใหบุคลากรดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดยืนที่ 
ตองการ 

(3) เปนขอความงายๆ ที่สามารถสื่อใหเห็นทิศทางในอนาคต 
(4) เปนปรัชญาที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่ยึดถืออยูภายในใจของทุกคน 
(5) เปนคํามั่นสัญญาของผูบริหารที่แสดงถึงการตัดสินใจ และมุงมั่นที่ตองรับผิดชอบการ

ตัดสินใจและมุงมั่นที่ตองรับผิดชอบ 
  (6) เปนตัวประสานปจจัยตางๆ ใหดําเนินไปในทิศทางที่พึงปรารถนา 
  (7) ไดรับการสนับสนุนและเปนที่ยอมรับจากผูปฏิบัติ 
  (8) ตองตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได 
  (9) สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร 
 

ตัวอยาง  วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันท่ีผลติบัณฑติ 

ท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ 
เปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรม 

ในการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือสรางความม่ันคง ใหกับประเทศ” 
 

 
 
 

ตัวอยาง  วิสัยทัศน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 
 

“คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เปนคณะท่ีมีศักยภาพ 
พรอมในการพัฒนาคนพัฒนาสงัคม 

ดวยภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
มุงม่ันผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม 

และมีจริยธรรมในวิชาชีพ” 

 
4.2 การกําหนดพันธกิจ 

 
พันธกิจ คือ กิจที่เปนพันธะ เปนการพันธนาการ ที่ไมทําไมได เพราะจะไมบรรลุวิสัยทัศนที่

กําหนด โดยทั่วไปแลว ภารกิจจะใชกับกิจหรืองานที่เปนไปตามอํานาจหนาที่หลักตามการจัดต้ัง
หนวยงานน้ันๆ ข้ึนมา หรือหากเปนหนวยงานราชการก็คืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย สวนพันธกิจ
สามารถเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนที่หนวยงานกําหนดข้ึน  ซึ่งโดยหลักการแลวเมื่อหนวยงาน
กําหนดวิสัยทัศนใดๆ ข้ึนมา หนวยงานก็จะมีพันธะที่จะตองปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน      
ภารกิจกับพันธกิจจะเกี่ยวพันอยางหลีกเลี่ยงไมได เน่ืองจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจใดๆ จะตอง
อยูในอํานาจหนาที่หรือกรอบภารกิจของหนวยงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะหนวยงานราชการ การกําหนด
พันธกิจอาจเขียนเปนขอๆ หรือเปนขอความรวมกันก็ได ทั้งน้ี กรอบแนวทางในการกําหนดพันธกิจ
ตองสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน และเปนการกําหนดสิ่งที่คณะฯ จะตองทําใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว  

 
ตัวอยาง  พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
“มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ” 

เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการแกปญหา 
และมสีวนรวมพฒันาสงัคม สรางสรรคงานวิจัย 

เสริมสรางความสามารถทางภาษา 
ใหบรกิารวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน 
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อนุรักษ ทํานุบํารุง และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 
 

ตัวอยาง  พันธกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
“มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ” 

เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการแกปญหา 
และมสีวนรวมพฒันาสงัคม สรางสรรคงานวิจัย 

เสริมสรางความสามารถทางภาษา 
ใหบรกิารวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน 

อนุรักษ ทํานุบํารุง และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 
 
4.3  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร คือ แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามที่วา“จะไป
ถึงจดุมุงหมายที่ตองการไจอยางไร” ดังน้ัน ยุทธศาสตร จึงเปนกรอบช้ีนําหรือสวนหัวขบวนของชุด
แผนงาน ซึ่งในการกําหนดวิธีการ แนวทาง หรือข้ันตอนที่หนวยงานเลือกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนดไวทั้งวัตถุประสงค/เปาหมายรวมและวัตถุประสงค/เปาหมายเฉพาะ
สวน และเมื่อไดบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายรวมแลว ยอมหมายถึงการบรรลุภารกิจที่ตองการเห็น
ดวย ในการกําหนดวิธีการ แนวทาง หรือข้ันตอนที่หนวยงานเลือกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมายที่กําหนดไวทั้งวัตถุประสงค/เปาหมายรวมและวัตถุประสงค/เปาหมายเฉพาะสวน และเมื่อ
ไดบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายรวมแลว ยอมหมายถึงการบรรลุภารกิจที่ตองการเห็นดวย คณะ
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธได  ยึดกรอบประเด็นยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตร 4 ป คณะฯ แผนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมาใชเปน
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 
  ตัวอยาง  ประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

 
                            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาทองถ่ิน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนาคร ู
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
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4.4  การกําหนดเปาประสงค 

การกําหนดเปาประสงคของคณะฯ เปนการกําหนดจุดมุงหมายหรือผลสําเร็จที่ตองการโดย
ดําเนินการหลังจากทราบภารกิจหลักที่คณะฯตองทําแลว การวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนด
เปาประสงคหรือทิศทางโดยรวมของคณะฯ เพื่อนําคณะฯ ไปลุความตองการที่จะเปนไปในอนาคต 

เปาประสงค คือ สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานในข้ันตอนสุดทายของแตละ
ยุทธศาสตร การกําหนดอาจชวงเวลาที่ตางกัน 5 ป 3 ป หรือ 10 ป แลวแตกรณี การกําหนด
เปาประสงคในระยะยาว (Long term objective) อาจกําหนดสภาพความสําเร็จของการดําเนินงาน
ที่ตองการใหเกิดข้ึนในแตละปได หรืออาจเปนเปาประสงคลักษณะที่เปนเปาหมาย (Target) วิธีการ
กําหนดหรือเลือกเปาหมายขององคกรการคัดเลือกหรือกําหนดเปาประสงคขององคกรน้ัน         
มักจะทําโดยการประชุมพิจารณากันในคณะกรรมการวางแผน ซึ่งสวนมากมักจะดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังน้ี 

1) การรวมพิจารณาถึงปจจัยทางกลยุทธทั้งหลาย ที่จะมีผลกระทบเกี่ยวของและสัมพันธ 
กับการพิจารณาเปาประสงคระยะยาว 

2) พิจารณาลึกลงไปในแตละปจจัยทางกลยุทธ เพื่อใหเห็นชัดวาปจจัยกลยุทธอันใดที่จะ
สามารถสงผลกระทบหรือสงผลตอองคกร ใหสามารถเคลื่อนตัวเขาไปสูจุดมุงหมายและสนับสนุนตอ
กลยุทธที่กําหนดไว 

3) พิจารณาคัดเลือกและมีมติเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับเปาประสงคระยะยาวที่ตองกําหนดข้ึน
ทั้งน้ีวิธีการอาจกระทําโดยการเขียนลงไปในแบบฟอรม ซึ่งอาจมีขอความวา “เพื่อใหไดผล          
(หรือบรรลุผล) ในผลสําเร็จ ภายในป พ.ศ. ....” 

หลักในการกําหนดเปาประสงค การกําหนดเปาประสงคในดานการจัดการศึกษาควรยึดหลัก 
ดังน้ี 

1) ระบุเวลาที่ตองการใชอยางชัดเจน 
2) ไมควรมีจํานวนมาก/มีความเปนไปได 
3) กําหนดเปาหมายแตละเรื่องตองชัดเจน 
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ตัวอยาง  เปาประสงค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถ่ิน 
เปาประสงค 1.1  ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
เปาประสงค 1.2  ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานสังคม 
เปาประสงค 1.3  ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 1.4  ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานการศึกษา/การเรยีนรูตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนาครู 
เปาประสงค 2.1พัฒนาอาจารยมืออาชีพ ใหมสีมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงค 3.1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดาน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พรอมรองรบับริบทที่เปลี่ยนแปลง 
เปาประสงค 3.2 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศใน
การสรางความมั่นคงใหกบัประเทศดวย การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพฒันาเชิงพื้นที ่
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เปาประสงค 4.1 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรีะบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถ
ปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 4.2 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับการยอมรบั
ระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่สรางความมั่นคง
ใหกับประเทศ 

 
 
4.5 การกําหนดกลยุทธ 

การกําหนดกลยุทธ คือการที่คณะนําเอาผลจากการวิเคราะหสถานภาพของคณะฯมาให
นํ้าหนักความสําคัญของแตละปจจัย ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพื่อพิจารณากําหนด
ตําแหนง ณ ปจจุบันของคณะฯ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

(1) จุดแข็ง /โอกาส (SO Strategies) คณะมีปจจัยภายนอกและภายในดี 
หรือปจจัยภายนอกและภายในเปนเชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอื้อและภายในเดน ในกรณีน้ี
ยุทธศาสตรที่จะกําหนดข้ึนเรียกวายุทธศาสตรเชิงรุก ( Aggressive Strategies ) หรือสถานการณ  
ดาวรุง ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดเปนกรอบแนวทาง เชน ขยายงาน รณรงค สงเสริม 
กระจายงาน สนับสนุน เพิ่มเครือขายเพิ่มเปาหมาย พัฒนา ฯลฯ 

(2) จุดแข็ง/อุปสรรค (ST Strategies) การที่คณะฯ มีปจจัยภายในดี แตมีปจจัย 
ภายนอกไมดี หรือปจจัยภายในเชิงบวก แตมีปจจัยภายนอกเปนเชิงลบ หรือภายในเดนแต      
ภายนอกฉุด ในกรณีน้ียุทธศาสตรที่จะกําหนดข้ึน เรียกวา ยุทธศาสตรการรักษาเสถียรภาพ (Stability 
Strategies ) หรือสถานการณแมวัวใหนม คือ การใชประโยชนจากจุดแข็งของหนวยงานใหเปน
ประโยชน ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดเปนกรอบแนวทาง เชน ขยายงานที่เปนจุดแข็ง 
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ควบคุม หลีกเลี่ยงอุปสรรค คุมครองรักษา ปกปองรักษา ปองกันฯลฯทั้งน้ี การกําหนดยุทธศาสตรใน
เรื่องใด ดานใด จะข้ึนอยูกับนํ้าหนักความสําคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของหนวยงาน 

(3) อุปสรรค/จุดออน (WT Strategies) การที่คณะฯ มีปจจัยภายนอกและ 
ปจจัยภายในไมดี หรือ ปจจัยภายนอกและภายในเปนเชิงลบทั้งหมด หรือภายนอกฉุดและภายในดอย 
ในกรณีน้ียุทธศาสตรจะกําหนดข้ึนเรียกวา ยุทธศาสตรการตัดทอน (Retrenchment Strategies ) 
หรือสถานการณสุนัขจนตรอก ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดในกรอบแนวทาง เชน 
ทบทวน ลดกิจกรรม/ชะลอการดําเนินงาน ถายโอน/ยุบรวม ปรับเปลี่ยนกิจกรรม แกไข ปรับปรุงสิ่งที่
เปนจุดออน ทั้งน้ีจะกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องใด ดานใด จะข้ึนอยูกับนํ้าหนักความสําคัญของ
อุปสรรคและจุดออนของหนวยงาน 

(4) จุดออน/โอกาส (WO Strategies) การที่คณะฯ มีปจจัยภายในไมดีแตมีปจจัยภายนอก
ดี หรือปจจัยภายในเปนเชิงลบแตปจจัยภายนอกเปนเชิงบวก หรือภายในดอยแตภายนอกเอื้อในกรณี
น้ียุทธศาสตรที่จะกําหนดข้ึน เรียกวา ยุทธศาสตรพลิกฟน (Turn around Strategies) หรือ
สถานการณที่ยังมีคําถามหรือขอสงสัยอยู ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรสามารถกําหนดเปนกรอบ
แนวทาง เชนปรับปรุง เพิ่มชองทาง พัฒนา สรางเครือขาย รวมทุน เรงรัด หาแนวรวม รวมมือ ฯลฯ 
ทั้งน้ีจะกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องใด ดานใด จะข้ึนอยูกับนํ้าหนักความสําคัญของจุดออนและโอกาส
ของคณะฯ 

 
 
 
 
 

ตัวอยาง  กลยุทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถ่ิน 
กลยุทธที่ 1.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดําเนินโครงการตามพันธกิจ
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการความรวมมือภายในคณะฯและภายนอกคณะฯ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม)     
ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 
กลยุทธที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย 
กับการพัฒนาทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธที่ 2.1  พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธที่ 3.1  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธที่ 3.2  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการ
พัฒนาทองถิ่น 
กลยุทธที่ 3.3  พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 
กลยุทธที่ 3.4  ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะ 4ประการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธที่ 4.1  สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพื่อ
พัฒนา คณะฯและมหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที ่
กลยุทธที่ 4.2  สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศน
และพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 4.3  เพิ่มบทบาทการเปนคณะฯ เพื่อทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัย กับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

 
4.6 การกําหนดตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด (Indicator) เปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางหน่ึงไมวาจะเปนการบริหาร
โครงการหรือบริหารในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะจําเปนตองมีตัวช้ีวัดที่ดีในการ
ดําเนินงานบริหารโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป 

ขั้นตอนการจัดทําตัวชี้วัด การจัดทําตัวช้ีวัดโดยทั่วไปมีข้ันตอน ดังน้ี 
1) วิเคราะหขอมูล วิเคราะหวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร แผนงานโครงการและ

กิจกรรมขององคกรใหชัดเจนวามีวัตถุประสงคอะไร เปาหมายที่เปนผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ 
(Outcome) ในระยะสั้นระยะยาวคืออะไร ในกรณีที่ตองการวัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือบาง 
กิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจเทาน้ัน 

2) กําหนดประเด็น ประมวลเปนประเด็นที่ตองติดตามประเมินผลใหครบทุกข้ันตอน โดยเริ่ม
ต้ังแตข้ันตอนการใชปจจัย (Input) ที่ใชในการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน(Process) ไปจนถึง
ผลผลิตและผลลัพธในระยะยาวที่จะเกิดข้ึน ถาวัดเฉพาะผลผลิตหรือผลลัพธโดยไมไดวัดปจจัยก็
อาจจะไมทราบถึงสาเหตุวาสําเร็จเพราะเหตุใด เชน ไดรับงบประมาณหรือมีบุคลากรเพียงพอหรือไม 
เปนตน 

3) เลือกประเด็นสําคัญ ในแตละประเด็นใหเลือกเฉพาะประเด็นที่สําคัญที่มีผลตอความสาํเรจ็         
ไมสําเร็จของการดํา เนินงาน (Critical Success Factor : CSF) หรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานมากที่สุด มาเปนประเด็นที่ตองติดตามหรือประเมินผล 

4) กําหนดตัวช้ีวัด กําหนดตัวช้ีวัดโดยเลือกตัวช้ีวัดที่ตรงประเด็นมากที่สุด เพื่อประหยัด
งบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล ซึ่งในแตละประเด็นอาจมีมากกวา1 
ตัวช้ีวัดก็ได ในบางกรณีอาจจําเปนตองจัดทําเปนดัชนี (Index) ข้ึนมาดวย โดยเฉพาะกรณีที่มีตัวช้ีวัด
หลายตัวหรือมีเรื่องที่เกี่ยวของหลายประเด็นหรือหลายมิติ จะตองจัดทําเปนดัชนีรวม (Composite 
Index)เพื่อใหสามารถสรุปเปนภาพรวมในประเด็นน้ัน ๆ ไดดวย ในการกําหนดตัวช้ีวัดขององคกร 
โดยทั่วไปจะตองกําหนดจากระดับบนลงมาถึงระดับลาง กรณีขององคกรภาครัฐตัวช้ีวัดอาจเริ่มจาก
กระทรวง กรมไปจนถึงกอง/ฝายตางๆ หรือในกรณีของโครงการตองกําหนดตัวช้ีวัดภาพรวมของ
โครงการกอนตัวช้ีวัดของกิจกรรมยอย (กําหนดเปาใหญกอน) แตในทางการคํานวณตัวช้ีวัดภาพรวม
ระดับบน บางกรณีอาจจะตองเริ่มจากระดับยอยกอน 

5) วางระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล กําหนดรายละเอียดขอมูลที่จะจัดเก็บในแตละ
ชวงเวลาอยางเหมาะสม เชน กอน หลังโครงการ หรือระหวางดําเนินการตามโครงการ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเน่ือง และทันตอเหตุการณ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกตางที่เกิดข้ึน
ในแตละชวงเวลาได 
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ตัวอยาง  ตัวช้ีวัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถ่ิน 
1. มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน) เพื่อใชใน
การวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. จํานวนหมูบานชุมชนที่คณะฯดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที ่
3. รอยละของจํานวนหมูบานที่คณะฯ เขาดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานทั้งหมดในพื้นที่บริการ  

4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่นของคณะฯ และจํานวนโครงการฯ สะสม แยกประเภทตามเปาประสงค 
5. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับคณะฯดําเนินโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่บริการ 

6. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปน
พลเมืองดีมีวินัย)สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการของคณะฯ 
7.  รอยละของจํานวนหมูบานที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
8. จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผูประกอบการหรือผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการของคณะฯ ที่ประสบ
ความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

9. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาของ
คณะฯ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนาคร ู

1. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนา
ทองถิ่นและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา 
3. ผลงานของนักศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

4. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา(สําหรับหลักสูตรที่มี
องคกรวิชาชีพกํากับ) 
5. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 
6. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ป 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ 
3. ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน/ผูรับบริการ ที่มีตอคณะฯ 
4. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 
5. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
6. จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 
7. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อขยายเครือขายและปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

4.7 การเขียนโครงการ 
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การเขียนโครงการเปนการเขียนแผนงานยอยที่มารองรับแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อให
สามารถดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่คณะฯไดต้ังไวซึง่
การเขียนโครงการ จะตองประกอบดวยคุณลกัษณะสําคัญ คือ 

(1) ประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ ที่เกี่ยวของพึ่งพิงและสอดคลองกันภายใตวัตถุประสงค
เดียวกัน 

(2) มีการกําหนดวัตถุประสงค มีการกําหนดวัตถุประสงคที่มีความชัดเจนไมเลื่อนลอย 
(3) มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน

โครงการ 
 (4) มีสถานที่ต้ัง (Location) ของโครงการ  
 (5) มีบุคลากรหรือองคกรที่เฉพาะเจาะจง (Organization) งานโครงการจะตองมีหนวยงาน

หลักรับผิดชอบ สวนหนวยงานอื่นถือวาเปนหนวยงานเสริมหรือรวมมือดําเนินงานเทาน้ัน และควร
ระบุบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการน้ันใหชัดเจน เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคล/องคกรน้ันจะปฏิบัติ
อยางจริงจังและจริงใจ 

(6) มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน (Resource) การเขียนโครงการจะตองระบุแหลง
ทรัพยากรโดยเฉพาะแหลงงบประมาณใหชัดเจน เชน งบประมาณแผนดิน หรือเงินกู หรือเงินทุน
สํารอง หรือเงินบริจาค ฯลฯ และจะตองระบุเงินที่ใชวาเปนหมวดวัสดุ หมวดคาใชสอย หมวด
คาตอบแทนหมวดคาครุภัณฑ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ ทั้งน้ี จะทําใหงายในการดําเนินการ
และควบคุมตรวจสอบการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดได ซึ่งการเขียนโครงการจะตองรูและ
เขาใจโครงสรางของโครงการเสียกอนวาประกอบไปดวยสวนใดบาง ซึ่งโดยทั่วไปโครงสรางของ
โครงการประกอบดวย 

1) ชื่อโครงการ สวนใหญมาจากงานที่ตองการปฏิบัติ โดยจะตองมีความชัดเจนเหมาะสม
เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายไดอยางชัดเจน เชน 

1. โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง
และผูอื่น 

2. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
3. โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการทุนทางสังคมและภูมิปญญาทองถ่ินตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพื่อแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน ผูเขียนโครงการ
อาจระบุช่ือของแผนงานไวดวยก็ได ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึน และเปนการช้ีใหทราบวา
โครงการที่กําหนดข้ึนอยูในแผนงานอะไร 

2) หลักการและเหตุผล เปนการกลาวถึงปญหาและสาเหตุและความจําเปนที่ตองมี 
การจัดทําโครงการ โดยผูเขียนโครงการจะตองพยายามพรรณนาความ โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี 
แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง/กรม ตลอดจนความตองการในการพัฒนาทั้งน้ี
เพื่อแสดงขอมูลที่มีนํ้าหนักนาเช่ือถือและใหเห็นความสําคัญของสถานการณที่เกิดข้ึน โดยมีการอางอิง
แหลงที่มาขอขอมูลดวย เพื่อที่ผูอนุมัติโครงการจะไดตัดสินใจสนับสนุนโครงการตอไป 

3) วัตถุประสงค เปนการระบุถึงเจตจํานงในการดําเนินงานของโครงการ โดยแสดง 
ใหเห็นถึงผลที่ตองการจะบรรลุไวอยางกวาง ๆ มีลักษณะเปนนามธรรม แตชัดเจนและไมคลุมเครือ 
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โดยโครงการหน่ึง ๆ อาจมีวัตถุประสงคมากกวา 1 ขอก็ได คือ มีวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงค
รองหรือวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะก็ได 

4) ตัวชี้ วั ดและค า เป าหมายจํ านวนปริม าณหรือ คุณภาพของความสํ า เ ร็ จ 
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งกําหนดเปนจํานวนหรือกําหนดเปนคุณภาพของสิ่งที่ตองการวัด สวนคา 
เปาหมาย คือ ระบุถึงผลลัพธสุดทายที่คาดวาจะไดจากการดําเนินโครงการ โดยจะระบุทั้งผลที่เปนเชิง 
ปริมาณและ ผลเชิงคุณภาพ เปาหมายจึงคลายกบัวัตถุประสงคแตมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวามี
การระบุสิ่งที่ตองการทําไดชัดเจนและระบุเวลาที่ตองการจะบรรลุ ในการกําหนดคาเปาหมาย        
จะกําหนดใหทาทาย คือ ไมสูงเกินไปที่ไมมีความสําเร็จ แตไมตางที่ผลสําเร็จแตไมมีการพัฒนา ในแนว
ปฏิบัติจะใชเกณฑเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง เปนฐาน หรือผลปสุดทายเปนฐานแลว แลวเพิ่มเกณฑใหสูงข้ึน 

5) วิธีการดําเนินงาน เปนการใหรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติจะแยกเปนกิจกรรมยอย 
ๆ หลายกิจกรรม แตเปนกิจกรรมเดนๆ ซึ่งจะแสดงใหเห็นความเดนชัดต้ังแตกิจกรรมเริ่มตนจนถึง
กิจกรรมสุดทายวากิจกรรมใดที่ตองทําบาง ถาเปนโครงการที่ไมซับซอนมากนักก็มักจะนิยมใชแผนภูมิ
แกนท (Gantt chart) หรือแผนภูมิแทง (Bar chart) 

6) ผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุวาใครหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบและมี 
ขอบเขตความรับผิดชอบอยางไรบาง ทั้งน้ีเพื่อวามีปญหาจะไดติดตอประสานงานไดงาย 

7) งบประมาณ เปนการระบุคาใชจายที่ตองใชในการดําเนินกิจกรรมข้ันตาง ๆ โดยทั่วไปจะ
แจกแจงเปนหมวดยอยๆ เชน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใชสอย หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ ซึ่ง
การแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชนในการตรวจสอบความเปนไปไดและตรวจสอบความเหมาะสม
ในสถานการณตาง ๆ นอกจากน้ันควรระบุแหลงที่มาของงบประมาณดวยวาเปนงบประมาณแผนดิน 
งบชวยเหล    ือจากประเทศตางประเทศ เงินกู หรืองบบริจาค เปนตน 

8) สถานที่ดําเนินการ เปนการระบุสถานที่ต้ังของโครงการหรือระบุวากิจกรรมน้ัน 
จะทํา ณ สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการจัดเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมน้ัน ๆ 

9) ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนการระบุระยะเวลาเริ่มตนโครงการและระยะเวลาสิ้นสดุ
โครงการโดยจะตองระบุ วัน เดือน ป เชนเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt chart) 

10)  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนิน
โครงการประกอบดวยผลทางตรงและผลทางออม นอกจากน้ันตองระบุดวยวาใครจะไดรับประโยชน
จากโครงการบาง ไดรับประโยชนอยางใด ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

11) การประเมินผลโครงการ เปนการแสดงรายละเอียดวาจะมีวิธีการควบคุมติดตาม 
และประเมินผลโครงการอยางไรใชเครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล และ
ใครเปนผูประเมินผล ฯลฯ 
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ตัวอยาง  การเขียนโครงการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเสริมทักษะอาชีพในครัวเรือน และการเสริมสรางภูมิคุมกันดวย 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทอยางย่ังยืน  
(การสรางรายไดจากอาชีพการเพาะเห็ด และการสรางรายไดจากการเพาะ             

 
2. ลักษณะของโครงการ : อบรมเชิงปฏิบตักิาร  
 

ประเภทโครงการ         โครงการเดิม         โครงการใหม 
 
3. ความสอดคลองกบัแผนในระดบัที่สูงกวา 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิต ิ
ขอ 6 การลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอยโอกาส การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดยสงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

 
4. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 อาจารย ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

5. หลักการและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพ้ืนฐานมา

จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปน การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา   ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางสายกลางและการ
พัฒนาอยางเปนขั้นตอน คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตวั ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําไดในทุกระดับ ทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและ
เทคโนโลยี การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กอใหเกิดรายไดและแกปญหาการวางงานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมให
ประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนําสินคามา
จําหนายหรือแลกเปลี่ยนกัน ซ่ึงจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน อันจะสงผลใหการแกไขปญหาในระดับ
เศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนใหมีประสิทธิภาพและ
สรางความเขมแข็งตอชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคน
จนที่ไมมีอาชีพหรือผูที่มีรายไดนอย ใหมีรายไดเสริมและสามารถครองตนเองใหอยูได  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน และมีหนาที่สืบสานพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเร่ืองการพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย  วรางกูร เร่ืองการพัฒนาทองถิ่น ซ่ึง
สอดคลอง กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏตองเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนไปตามยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป ดังนั้น การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งใน
ภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนโยบายของรัฐ                
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดใหความสําคัญตอภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน  

จากความสําคัญดังกลาว คณะฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเสริมทักษะอาชีพในครัวเรือน              
และการเสริมสรางภูมิคุมกันดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทอยาง
ยั่งยืน” (การสรางรายไดจากอาชีพการเพาะเห็ด และการสรางรายไดจากการเพาะตนออนผักบุง ใหแกครัวเรือน ในพ้ืนที่ หมู 7 องคการ
บริหารสวนตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือเปนการบริการวิชาการและสงเสริมอาชีพและรายไดแก
ครัวเรือนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางภูมิคุมกันและแกไขปญหาความยากจน 
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6. วัตถปุระสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจเสริมสรางภูมิคุมกันดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน โดยการสรางอาชีพสรางรายไดจากการอบรม ลดรายจาย     

สรางรายได ขยายโอกาสเขาถึงแหลงทุนในระบบ 
 

7. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 20 ครัวเรือน 
1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้นพนจากเกณฑความยากจนไมนอยกวารอยละ 50 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1  ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการเสริมสรางภูมิคุมกันดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2.2  เปนการสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3  ใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพและสรางรายได  
 

8. ระยะเวลาดําเนินงาน     26  กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
 
9.  สถานที่ในการดําเนินงาน     ณ ที่ทําการผูใหญบาน หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
10. วิธีการดาํเนินงาน/แผนการดําเนินงาน 
  1. การเตรียมการ 
   1.1  ประชุมกรรมการประสานการดําเนินการ 
   1.2  สํารวจประชาชน/ ครัวเรือนผูมีรายไดนอย 

1.2  ประสานวิทยากร 
2. วิธีดําเนินการ 
 2.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2.2  ดําเนินโครงการตามแผนงานที่กําหนด 
 2.3  ประเมินผลโครงการ 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ธันวาคม 2561– กุมภาพันธ 2562 

ธ.ค. 2561 ก.พ. 2562 หมายเหต ุ
สํารวจประชาชน/ ครัวเรือนผูมีรายไดนอย   
เสนอโครงการ    

ติดตอประสานวทิยากร  
 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “  
 

 

ประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานผลโครงการ  
 

 

 
 
11. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจเสริมสรางภูมิคุมกันดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ตอบสนองยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน โดยการสรางอาชีพสรางรายไดจากการอบรมลดรายจาย สรางรายได 

ขยายโอกาสเขาถึงแหลงทุนในระบบ 
 
12. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,875 บาท 

1. คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนวิทยากร    600 บาท X 6 ช.ม. X 5 คน =    18,000  บาท 
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     รวมวิทยากร 5 คน    18,000 บาท 
 2. คาใชสอย  

 - คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ X 55 คน X75 บาท  =     4,125 บาท  
  - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 25 บาท X 55 คน X 2 มื้อ =     2,750 บาท  
           - คาเชารถตู= 5,000  บาท 

รวมคาใชสอย =     11,875 บาท 
  

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น   =   29,875 บาท  (สองหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสบิหาบาทถวน) 
              หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยตามจริงทุกรายการ 
 

13. การประเมินผลโครงการ 
 1. จากแบบสอบถาม 
 2. แบบติดตามผูเขารวมโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 การแปลงแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูการปฏิบัติ 

การแปลงแผนสูการปฏิบัติ เปนการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบั ติการประจําป         
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นโยบาย
มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร 4 ปคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณรายจายประจําป ซึ่งกอนที่จะมีการแปลงแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบติัจะตองมกีาร
ประชุมช้ีแจง ประธานหลักสูตร ผูรับผิดชอบ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

- นโยบายในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เปนนโยบายที่ผูบริหารกําหนดวามีแนวทาง
ในการพัฒนาอยางไร 

- กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
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- ประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรตางที่ตองใช งบประมาณทั้งหมดที่ไดรับการ
จัดสรรใหดําเนินการโครงการภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆของคณะฯ 
โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
 
1) การกําหนดเปาหมาย การกําหนดเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปวาในแตประเด็น

ยุทธศาสตรมีเปาหมายอยางไร การกําหนดเปาหมายที่ดี ควรมอีงคประกอบ ดังน้ี 
 ( 1) เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร 
 ( 2 ) ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดข้ึนเปนจํานวนเทาใด 
 ( 3 ) คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา 
 ( 4 ) สถานที่ เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ 
 ( 5 ) มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง 
 ( 6 ) ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด 
 ( 7 ) กรณีที่มีเปาหมายมากกวา 1 เปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไว  

เพื่อใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวน 
 

2) การกําหนดโครงการ / กิจกรรมและผูรับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการควรพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจําเปน 
ความเรงดวนและผลที่คาดวาจะไดรับ (Desirability) หรือความคุมคา ที่จะไดรับจากโครงการในมิติ
ตางๆ เชน ประโยชนตอกลุมเปาหมาย ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ความจําเปนตามกฎหมาย 
และความสอดคลองกับทิศทางของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความพรอมในการ
ดําเนินโครงการ/ความเปนไปได (Feasibility) ในการดําเนินโครงการดวย ทั้งน้ี การกําหนดโครงการ/
กิจกรรม ใหมีความครอบคุลมและสอดคลองกับรายละเอียดการใชจายงบประมาณในแตละ
ปงบประมาณน้ันๆ อาจจําแนกโครงการ/กิจกรรมเปน 2 สวน คือ 

(1) โครงการสําคัญหรือโครงการเดน หมายถึง งานสําคัญที่หนวยงานมุงเนนใหเกิดผลตอ 
เปาหมาย วิสัยทัศน ซึ่งอาจพิจารณาจาก ความจําเปน ความเรงดวน สภาพปญหาปจจุบัน เปนตน 
          (2) ภารกิจประจํา ภารกิจหลัก หมายถึง กิจหรืองานที่เปนไปตามอํานาจหนาที่หลักตาม 
การจัดต้ังหนวยงานน้ันๆ ข้ึนมา เชน การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เปนตน 

 

3) กําหนดวงเงินงบประมาณโครงการเปนรายป โดยกําหนดวาแตละปจะใชเทาไหร  
แหลงที่มามาจากไหน ไมวาจะเปนงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได งบภาคพิเศษ ฯลฯ       
ตองระบุในแผนปฏิบัติการเบื้องตนวาแตละโครงการ/กิจกรรมน้ัน จะมีงบประมาณมาจากไหนใช
งบประมาณเทาใด จากน้ันใหจัดทําภาพรวมของงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม รายป            
รายประเด็นยุทธศาสตรจําแนกตามแหลงที่มา ฯลฯ อยางไรก็ตาม การแปลงแผนสูการปฏิบัติ      
ตองมีการสื่อสารถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายไปสูระดับสาขาวิชาเพื่อปฏิบัติงานตางๆ โดยกาํหนด
เปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับคณะฯ ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริงและมีความ
สอดคลองเช่ือมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยการถายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธและคาเปาหมาย
เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทางในการพัฒนา 
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4.9  การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เมื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เสร็จสมบูรณแลวและสาขาวิชาๆตางภายในคณะนําไปปฏิบัติแลวจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อใหรูวาการจัดทําแผนน้ันประสบ
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการติดตามแผนปฏิบัติการจะแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 
 

1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณโครงการ/กจิกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

2. การติดตามแผนโครงการกิจกรรมประจํา  ทุก  3 , 6 ,9 และ 12 เดือน 
3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ การประเมินการดําเนินการจัดโครงการ

กิจกรรมทั้งหมดของคณะวาบรรลุเปาหมายในดานตางๆหรือไม 
  4. การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ การประเมินเปาหมายความสําเร็จของ

แผนปฏิบัติการและจากน้ันนําขอมูลที่ได 
  
 
 
 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ  (งบประมาณแผนดิน, งบประมาณรายได,     

งบอื่นๆ ของคณะฯ ) ซึ่งมีวิธีการติดตาม ดังน้ี 
   1) ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําทุกเดือน จากขอมูลรายงานสถานะ

ทางการเงิน ประจําเดือน  ติดตามการใชเงินใหสอดคลองตามแผนของคณะฯและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ขอมูลจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการเงินของคณะฯ 

            2)  ติดตามการใชงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป  
ประจําทุกเดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป ติดตามการใชเงินประมาณ
ใหเปนไปตามแผนที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
วาการดําเนินโครงการกิจกรรมน้ันเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวในโครงการ หรือไม โดยการจัดทํา
บันทึกขอความและแนบแบบฟอรมรายงานการติดตามการดําเนินโครงการของสาขาวิชาตางๆ ภายใน
คณะฯ ซึ่งกําหนดติดตามในรอบ 3 เดือน คือเริ่มต้ังแตเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม          
ของปจจุบัน และใหสาขาวิชาหรือผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมน้ันรายงานผลกลับมายังคณะฯ    
ตามระยะเวลาที่กําหนด จากน้ันผูรับผิดชอบดานแผนของคณะรวบรวมวิเคราะหขอมูลจัดทํารายงาน
ประเมินผลสําเร็จของแผนเสนอคณะกรรมบริหารคณะฯพิจารณาใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะและนํามา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 
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4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัตงิาน   
 

เมื่อผูเขียนไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ

เสร็จสิ้นแลวจะไดนําเสนอผูบริหาร เพื่อใหมีการใชภายในหนวยงานตามลําดับตอไปและเมื่อมีการใช

ภายในหนวยงานแลวผูเ ขียนมีวิธีการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช คูมือ

ปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ดังน้ี 

1. จัดประชุมช้ีแจงการใชคูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนฯ มีความรูและสามารถนําแผนเลมน้ีไปเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณไดอยางถูกวิธี 
 2. จัดทําแบบสํารวจความรูความเขาใจการใชคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณเพื่อประเมินความรูความเขาใจของการใชคูมือดังกลาวเพื่อใหทราบวาบุคลากรและ
ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะและสาขาวิชามีความเขาใจในการใชคูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปมากนอยเพียงใด ในดานความรูความเขาใจ  การใชประโยชน ปญหาและอุป
สรรคในการใชคูมือ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหการใชงานคูมือแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ในการปฏิบัติงาน 
 3. ประเมินความรูความเขาใจโดยวิธีการสัมภาษณผูที่ใชคูมือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณในดานความรูความเขาใจ  การใชประโยชน ปญหาและอุปสรรคในการใชคูมือโดยกลุม
ตัวอยางในการสัมภาษณจะเปนผูบริหาร ประธานหลักสูตร และเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการ
จัดทําแผนแลวนําขอมูลมาวิเคราะหการใชงานคูมือแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน วาผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจหรือไม 
 4. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปความรูความเขาใจใน
การนําคูมือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปไปใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรและรวบรวมขอมูลที่ได
จากการสรุปนําเสนอผูบริหาร และนําไปปรบัปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณในป
ถัดไป 
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บทท่ี 5 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน 

 

5.1 ปญหาอปุสรรคในการปฏบิัตงิาน 
จากประสบการณที่ผูเขียนคุไดปฏิบัติงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของคณะในทกุ

ปงบประมาณสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ดังน้ี 
 1. การจัดสงโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของแตละสาขาวิชาในคณะฯยังมี

ความลาชา เน่ืองจากบุคลากรที่รับผิดชอบบางสวนยังขาดความรูความใจในการเขียนโครงการ  
 2. ในแตละปประเด็นยุทธศาสตรในการของบประมาณที่นํามาจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปมีการเปลี่ยนคําขอต้ังงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการของแตละสาขาวิชาไมไดศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทําใหการเขียนโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรผิดพลาดสงผลตอการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่ลาชา 

 3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนของบุคลากรทุกฝายยังมีนอยเมื่อเทียบกับสัดสวนของ
บุคลากรทั้งหมดในการทําใหการทบทวน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 

 4. โครงการในแผนปฏิบัติการของแตละสาขาวิชาที่สงมายังคณะฯมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมอยูบอยครั้ง เชน การวางแผนจัดทําโครงการแลวเปลี่ยนแปลงภายหลังทําใหตองปรับ
แผนการใชจายเงินในโครงการอยูบอยครั้ง 

 5. ขอมูลจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่ตองจัดสงเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจัดสง
มายังคณะฯไมครบถวนทําใหการจัดทําแผนเกิดความลาชา เชน ขอมูลงบประมาณโครงการ            
ขอมูลผูรับผิดชอบโครงการ ฯลฯ  

 

5.2 แนวทางการแกไขและพัฒนา 
1. จัดฝกอบรมการเขียนโครงการอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพเพื่อใหบุคลากรทุกคน

สามารถเขียนโครงการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตรในการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณจะตองมีการ

ประชุมช้ีแจงบุคลากรในคณะทุกครั้งเพื่อลดขอผิดพลาดในการจัดทําโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  

3. จัดประชุมเรื่องการจัดทําแผนและเชิญวิทยากรผูมีความชํานาญมาใหความรูในการการ
ทบทวน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรู
ความเขาใจมากย่ิงข้ึน และประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนแผนอยางนอยปละ 2 ครั้งเพื่อใหการจัดทํา
แผนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนไป 

4. ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมหรือโครงการของ
สาขาวิชาและการจัดโครงการที่ไมอยูในแผนวาจะกระทบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามแผนของ
คณะฯ  
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5. จัดประชุมช้ีแจงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการเขียนโครงการ การสงโครงการของแตละ
สาขาวิชาเพื่อทําความเขาใจวาเกิดขอผิดพลาดตรงไหนและปรับปรุงในปตอไปเพื่อใหการจัดทาํแผนไม
เกิดความลาชา 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
             1. ควรจัดทําและแผนปฏิบัติการประจําปข้ึนในเว็บไซตของคณะเพื่องานตอการสืบคนขอมูล
ตางๆไมวาจะเปน ดานงบประมาณ โครงการกิจกรรมตางๆทั้งของคณะฯและขอสาขาวิชา และเพื่อ
งายสะดวกในการใชตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการ 

2. จัดทําแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ หรือแผนตางๆไวในคณะฯเพื่อให

บุคลากรปฏิบัติงานไดศึกษาไมวาจะเปนบนเว็บไซต หองสมุด 

3. ควรจัดศึกษาดูงานดานนโยบายและแผนยังหนวยงานภายนอกเพื่อบุคลากรผูรับผิดชอบได

เพิ่มพูนทักษะและความรูในการจัดทําแผนและนํามาประยุกตใชในการจัดทําแผนของคณะฯ 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอยางคําสั่ง 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ท่ี ....../............... 

เรื่อง  แตต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ประจําปงบประมาณ ........... 
       เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.......... เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว และเกิดประสิทธิภาพ 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗   จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ............ดังตอไปน้ี 
 

๑. …………………………………………… ประธาน 
๒. …………………………………………… รองประธาน 
๓. …………………………………………… กรรมการ 
๔. …………………………………………… กรรมการ  
๕. …………………………………………… กรรมการ 
๖. …………………………………………… กรรมการ 
๗. …………………………………………… กรรมการ 
๘. …………………………………………… กรรมการ 
๙. …………………………………………… กรรมการ 

๑๐.  …………………………………………… กรรมการ 
๑๒. …………………………………………… กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ี 
        ๑.  …………………………………………… 

๒.  …………………………………………… 
๓.  …………………………………………… 
๔.  …………………………………………… 

 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่ ........ ตุลาคม  พ.ศ. ................. 

 

(.............................................................) 
 คณบดี 



165 
 

             ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส  อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1  1  

2  2  
 

3  3  
 

4  4  
 

5  5  
 

6  6  

7  7  

8  8  

 

 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
1  1  

2  2  

 

3  3  

 

4  4  

 

5  5  

 

6  6  

7  7  

8  8  
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอรมระดมความคิดเห็นการกําหนด 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ป พศ. .............. 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ปรัชญา  

 

 

 

วิสัยทัศน  

 

 

 

พันธกิจ  

 

 

 

อัตลักษณ  

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  

 

 

 

เปาประสงค  
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กลยุทธ  

 

 

ตัวชี้วัด  
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ภาคผนวก ง 
 

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุร ีมีองคประกอบและแบบฟอรมในการจัดทํา ดังน้ี 

 

1. สวนที่ 1 บทนํา 
2. สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
3. สวนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
4. ภาคผนวก 
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องคประกอบแผนปฏบิตัิการประจําป งบประมาณ คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

 

                                    

 

 

ปก  

คํานํา  

สารบัญ  

บทสรุปผูบริหาร  

  

สวนท่ี 1           บทนํา  

        1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา 
            ปงบประมาณ 

 

        1.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

สวนท่ี 2   การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

สวนท่ี 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

        3.1 ปรัชญา  

       3.2 วิสัยทัศน  

       3.3 พันธกิจ  

       3.4 อัตลักษณ  

       3.5 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด  

       3.6 วิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางแผนปฏิบัติการประจําป  

       3.7 แผนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติประจําป  
             งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        

 

       3.8 สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย แผนปฏิบัติการ   
            ประจําป งบประมาณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนก   
            ยุทธศาสตรการ จัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจาย 
        

 

                      ภาคผนวก  

                              คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและ  
                              สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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คํานํา 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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สารบัญ 

                                 

            หนา 

 

 

 

 

 

 

 

  

สวนท่ี 1 บทนํา  

 1.1  

 1.2  

สวนท่ี 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

   

   

สวนท่ี 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 3.1  

 3.2  

 3.3  

 3.4  

 3.5  

 3.6  

 3.7  

 3.8  

   

  

ภาคผนวก  
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บทสรปุผูบริหาร 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 1 

 

 

1 ความเปนมาและความสําคญัของการจัดทําแผนปฏิบตักิารประจําป 

 

(ใหอธิบายที่มาและหลักการของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ และความ 

เช่ือมโยงความสอดคลองในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาป ของคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 

กับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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2  ขอมูลเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ประวัติความเปนมา 

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

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

ทําเนียบผูบรหิารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

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

ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
......................................................................................................................................................

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

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

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

โครงสรางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

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

โครงสรางการบริหารงานของภาควิชามนุษยศาสตร 

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

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

โครงสรางการบริหารงานของภาควิชาสังคมศาสตร 

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

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

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

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

ขอมูลนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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......................................................................................................................................................

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

หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในระดับปริญญาตร ี 

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

...................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

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

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

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

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

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

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

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.ดานการเรียนการสอน/ดานวิชาการ 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 
 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

 
2. ดานกิจกรรมนักศึกษา 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

3.ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 
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1.ดานบริการวิชาการ/พัฒนาทองถ่ิน 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 
 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

 
2. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

3.ดานการบริหารจัดการ  
จุดแข็ง Strengths จุดออน Weakness 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

ดานบุคลากร 
1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 

1................................................................ 
2................................................................ 
3................................................................ 
4................................................................      
5................................................................ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

โอกาส Opportunities อุปสรรค / ภัยคุกคาม Threats 

1................................................................ 

2................................................................ 

3................................................................ 

4................................................................      

5................................................................ 

6................................................................ 

7................................................................ 

8................................................................ 

9................................................................      

10................................................................ 

 

 

1................................................................ 

2................................................................ 

3................................................................ 

4................................................................      

5................................................................ 

6................................................................ 

7................................................................ 

8................................................................ 

9................................................................      

10................................................................ 
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สวนที่ 3 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 

ปรัชญา
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
 
วิสัยทัศน 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
 

พันธกิจ 
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................... 

 
 

อัตลกัษณ 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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ประเดน็ยุทธศาสตร 
 
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
4......................................................................................................................................... 
 
เปาประสงค 
 
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
4................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
 

กลยุทธ 
 
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
ตัวช้ีวัด 
 
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................... 

 
ฯลฯ 
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วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ.......คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับแผนตางๆ ดังน้ี 

1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………. 

 

ความเชื่อมโยงระหวาง................................... กับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

  

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

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

................................... 
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ความเชื่อมโยงระหวาง................................... กับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ----
----------คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

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

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

................................... 
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ความเชื่อมโยงระหวาง................................... กับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ----
----------คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

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

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... ดาน......... 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

................................... 
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แผนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ          

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เกริ่นนํา) 

 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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186 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ...............................................    
เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ 

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

ผูรับผิดชอบ 

1 . 1 ………………………………………………

………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………
…………………………… 

1 ..................................................... 
2 .................................................... 

1 ......................................... 
2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ.................................... 
 

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

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

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

1 ..................................................... 
2 .................................................... 
 

1. ........................................ 
2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1. ........................................ 
2. ........................................ 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 . 2 ………………………………………………

………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………
…………………………… 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1........................................... 
2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... ....................

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

1 ..................................................... 
2...................................................... 
 

1 ......................................... 
2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... 
....................

.. 
...................... .................... 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ...............................................    
เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ 

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

ผูรับผิดชอบ 

1 . 1 ………………………………………………

………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………
…………………………… 

1 ..................................................... 
2 .................................................... 

1 ......................................... 
2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ.................................... 
 

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

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

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

1 ..................................................... 
2 .................................................... 
 

1. ........................................ 
2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1. ........................................ 
2. ........................................ 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 . 2 ………………………………………………

………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………
…………………………… 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1........................................... 
2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... ....................

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

1 ..................................................... 
2...................................................... 
 

1 ......................................... 
2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... 
....................

.. 
...................... .................... 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ...............................................    

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ 

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

ผูรับผิดชอบ 

1 . 1 ………………………………………………

………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………
…………………………… 

1 ..................................................... 
2 .................................................... 

1 ......................................... 
2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ.................................... 
 

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

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

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

1 ..................................................... 
2 .................................................... 
 

1. ........................................ 
2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1. ........................................ 
2. ........................................ 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 . 2 ………………………………………………

………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………
…………………………… 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1........................................... 
2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... ....................

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

1 ..................................................... 
2...................................................... 
 

1 ......................................... 
2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... 
....................

.. 
...................... .................... 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ...............................................    

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ 

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

ผูรับผิดชอบ 

1 . 1 ………………………………………………

………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………

…………………………… 

1 ..................................................... 
2 .................................................... 

1 ......................................... 
2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ.................................... 
 

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

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

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

1 ..................................................... 
2 .................................................... 
 

1. ........................................ 

2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1. ........................................ 

2. ........................................ 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... .................... ...................... ..................... 

1 . 2 ………………………………………………

………………………………………………………

………………… 
………………………………………………………

…………………………… 

1 ..................................................... 
2 ..................................................... 
 

1........................................... 
2 ......................................... 
 

รอยละ........  

โครงการ..................................... ....................

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

1 ..................................................... 
2...................................................... 
 

1 ......................................... 

2 ......................................... 
 

จํานวน.......  

โครงการ..................................... ....................

.. 
...................... .................... 
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สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจาย แผนปฏบิตัิการประจําป งบประมาณ.........  

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกยุทธศาสตรการ 

       จัดสรรงบประมาณ 
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สรุปรายละเอียดการจัดงบประมาณรายจาย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ ...................  

(งบประมาณแผนดิน) 

 

ยุทธศาสตร 
แหลงเงิน
แผนดนิ 

งบรายจาย 

รายจาย
อื่นๆ 

 
 

รวม 
งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเดือน/
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

คาครุภัณฑ 
คาที่ดินและ

สิ่งปลกู
สราง 

1 ....................................................           
2....................................................           
3....................................................           
4....................................................           
           
           

รวม        

รวมท้ังสิ้น .................................    บาท 
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สรุปรายละเอียดการจัดงบประมาณรายจาย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ ...................  

(งบประมาณรายได) 
 

ยุทธศาสตร 
แหลงเงิน
แผนดนิ 

งบรายจาย 

รายจาย
อื่นๆ 

 
 

รวม 
งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเดือน/
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

คาครุภัณฑ 
คาที่ดินและ

สิ่งปลกู
สราง 

1 ....................................................           
2....................................................           
3....................................................           
4....................................................           
           
           

รวม        

รวมท้ังสิ้น .................................    บาท 
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สรุปรายละเอียดการจัดงบประมาณรายจาย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ ...................  
(การจัดการศกึษาสําหรับภาคพิเศษ) 

 

ยุทธศาสตร 
แหลงเงิน
แผนดนิ 

งบรายจาย 

รายจาย
อื่นๆ 

 
 

รวม 
งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเดือน/
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทนใช
สอยและวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

คาครุภัณฑ 
คาที่ดินและ

สิ่งปลกู
สราง 

1 ....................................................           
2....................................................           
3....................................................           
4....................................................           
           
           

รวม        

รวมท้ังสิ้น .................................    บาท 
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ภาคผนวก จ 

1. แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏบิตัิการประจําปงบประมาณ  
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.............. 

             2. แบบฟอรมตดิตามและประเมินผลโครงการฯ 
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แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.............. 

สาขาวิชา....................................................... 
 รอบ 3 เดือน   รอบ 6 เดือน    รอบ 9 เดือน   รอบ 12 เดือน 

 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 
เปาหมายป....... ผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี..................... 
1 โครงการ.............................      
2 โครงการ.............................      
3 โครงการ.............................      
4 โครงการ.............................      
5 โครงการ.............................      
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี..................... 
1 โครงการ.............................      
2 โครงการ.............................      
3 โครงการ.............................      
4 โครงการ.............................      
5 โครงการ.............................      
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี............................. 
1 โครงการ.............................      
2 โครงการ.............................      
3 โครงการ.............................      
4 โครงการ.............................      
5 โครงการ.............................      
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี............................. 
1 โครงการ.............................      
2 โครงการ.............................      
3 โครงการ.............................      
4 โครงการ.............................      
5 โครงการ.............................      
   

รวม  
 
หมายเหตุ รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

โครงการ         
 

ตอนที่ 1  ผูใหขอมูล ช่ือ     สกุล     
   ตําแหนง     สังกัด     
 
ตอนที่ 2  ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแลวเทาน้ัน) 
 2.1 วัตถุประสงค 
   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ เน่ืองจาก 

             
            
             
 2.2 ผลสมัฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด(KPI) คาเปาหมาย ผลที่ไดรับ รอยละ บรรลุ ไมบรรลุ 

      ปริมาณ  :                                                                           
คุณภาพ :      
เวลา     :      
งบประมาณ  :      

รวม      

 

 2.3 การเบกิจายงบประมาณ      มีการเบิกจาย  ยังไมมกีารเบิกจาย 
          งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  บาท  เบิกจายจริง บาท คิดเปนรอยละ   
  
 2.4 ปญหา/อปุสรรคในการดําเนินโครงการ 
    ไมม ี
    มี (ระบุ)          
             
 2.5 แนวทางแกไข 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นายมานิตย  กุศลคุม  
วัน เดือน ปเกิด   18 ธันวาคม 2529 
ภูมิลําเนา  ชัยภูม ิ  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548   ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

พ.ศ. 2553  ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประวัติการทํางาน   
พ.ศ. 2553  บุคลากร กลุมพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
พ.ศ. 2554  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 
 

ตําแหนงปจจุบัน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
ผลงานวิชาการ  
    รายงานการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2554-2555 : ผูวิจัยรวม (2557) 
    แนวทางการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความเปนพลเมือง : ผูวิจัยรวม  
    (2557) 
    รายงานการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2555-2556 : ผูวิจัยรวม (2558) 
    การศึกษาความพรอมตอการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : หัวหนาโครงการวิจัย (2558) 
    รายงานการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2556-2557 : ผูวิจัยรวม (2559) 
    รายงานการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2557-2558 : ผูวิจัยรวม (2560) 
                              ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสภาพปญหาการจัดการเรียน การ
สอนรายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี :  ผูวิจัยรวม (2560) 
            การศึกษาจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : หัวหนาโครงการวิจัย (2561) 
   การศึกษาปญหาและแนวทางการไขปญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ

งบประมาณประจําปนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี ; หัวหนาโครงการวิจัย (2561)
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