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ค ำน ำ 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วน
ราชการทีจ่ะต้องจัดท าแผนแผนปฏิบัติราชการคณะให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีเนื้อหาสาระตามกรอบที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการคณะและแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ เป้าหมายการให้บริการ 
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดท าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารในการวางแผนการด าเนินงาน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
             

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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บทสรุปผู้บริหำร 

 แผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในช่วงปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  โดยมุ่งมั่นพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะให้มี
ความก้าวหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดของคณะ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทภายนอก แนวคิดการจัดท าแผน
กลยุทธ์ฉบับนี้อ้างอิงจากแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
– 2565) น ามาเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เพ่ือให้ผลสรุปส าหรับขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ให้ประสบผลส าเร็จ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ส าหรับการด าเนินงาน  
ในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  คือ  

 
กลยุทธ์ การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย

และนวัฒกรรม 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

 
 
 

แนว
ทางการ

ด าเนินงาน 

1.1 สืบสานโครงการตาม
พระราชด ารแิละ 
น าศาสตร์พระราชาสู ่
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนนุ 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนนุ 
การพัฒนาทางด้านสังคม 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนนุ 
การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดลอ้ม 
1.5 ส่งเสริมสนับสนนุและ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของชาตแิละภูมิปญัญาท้องถิ่น 

สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
ครู หรอืบุคลากร 
ทางการศึกษา 

3.1 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม 

ที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ 

ของประเทศและท้องถิ่น 

3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ของคณะ 

3.3 พัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

3.4 ส่งเสริมผลงานวจิัยและผลงาน

สร้างสรรค ์

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอม

และโครงสรางพื้นฐาน 

4.2 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

4.3 พัฒนาภาพลกัษณ ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์

4.4 สรางเครือขายการ

ท างานทั้งในระดับชาต ิ

และนานาชาต ิ

 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติ

ที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ รวมทั้งสามารถก ากับติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การปฏิบัติงานที่มี่คุณภาพ
ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Cheack-Action) ต่อไปได ้ 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

การวางแผนปฏิบัติราชการมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกระบวนการส าคัญของการ

บริหารองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารโดยตรง ซึ่งกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องใช้การ 

มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเชื่อมโยงหรือต่อเนื่องถึงการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุม

เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายใต้บริบทขององค์กรที่อาจมีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรต่าง ๆ 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

ปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ ล้วน

ส่งผลต่อการจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงต้องเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่

มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  เพื่อใช้เป็นทิศ

ทางการปฏิบัติงาน และการวางแผนการด าเนินการให้กับหน่วยงานในอีก 5 ปีข้างหน้า 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

2. เพ่ือเป็นแนวทางและวิธีการด าเนินงานตามพันธกิจหลักที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
รับผิดชอบ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
แผนพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 3. เ พ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานด้ านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้แก่ ผู้บริหารคณะ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจนในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 

บทที่ 1   
บทน ำ 
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 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฉบับนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และได้น าบริบทการ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของประเทศในมิติต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
 

2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
     2.1.1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 1  จุดแข็ง (Strength : S) 

1) มีหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับความเป็นเมืองมรดกโลก 

2) มีบทบาทที่โดดเด่นในการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

3) มีระบบการให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ตัวเองได้อย่างเต็มที ่

4) มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

5) มีความหลากหลายในศาสตร์ด้านวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความพร้อมและเพียงพอ
ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่คนในพ้ืนที่ 

6) เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการเรียนการสอน
หลักสูตรทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

7) มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพที่จะ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8) มีบุคลากรในสาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาไทย ที่สามารถ
จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้แก่ท้องถิ่น เพ่ือจัดหารายได้ให้แก่คณะได้ 
  
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลง 
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 2.  จุดอ่อน (Weakness : W) 

1) จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการรวมถึงผลงานทางวิชาการยังมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของจ านวนคณาจารย์ในคณะทั้งหมด 

2) จ านวนผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
3) บัณฑิตส่วนใหญ่มีจุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สามารถแข่งขันได้ 
4) คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับภาระการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
5) คุณภาพบัณฑิตและภาพลักษณ์ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่เป็นที่

ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน 

3. โอกำส (Opportunity : O) 
1) ตั้งอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่รองรับกับหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย   

การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการใช้พ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2) ตั้งอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้

ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตรเหล่านี้จะมีโอกาสสูงในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3) หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ของคณะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งท าให้นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสในการสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

4) การเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นท าให้คณะมีโอกาสรับนักศึกษาในท้องถิ่น 

4. อุปสรรค (Threat : T) 
1) ขาดระเบียบ/ข้อบังคับในเรื่องการหารายได้ของคณะ ซึ่งต้องด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
2) การคมนาคมเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของนักศึกษาและท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
3) อัตราการเกิดของประชากรลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสถาบันอุดมศึกษาจ านวน

มากส่งผลให้นักศึกษามีจ านวนลดลง ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
4) บัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันเข้า

ท างานสูง 
5) นโยบายของรัฐบาลที่ เน้นให้ความส าคัญกับการอาชีวศึกษาและการศึกษาทางสาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่องบประมาณที่คณะจะได้รับ 
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 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้  
ได้ก าหนดกรอบกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ โดยยึดโยงประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  นโยบายการบริหารงานของคณบดี เป็นหลักการส าคัญในการวางทิศ
ทางการพัฒนาคณะให้มีความชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปตามพันธกิจและมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่  

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 

3.2 พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพดี 
2.  วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณา

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

 
 3.3 ปรัชญำ 

คุณภาพ คุณธรรม น้อมน าวิถีไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.4 เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 

 
3.5 อัตลักษณ์ 

ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 
 

 
 

บทที่ 3 
แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 

 



 

9 
 

 

3.6 นโยบำยกำรบริหำรของคณบดี 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม สามารถปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ได ้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในคณะให้ผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการให้สอดคล้อง

กับความต้องการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียน 
การสอนและการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3. เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บนพ้ืนฐานของความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4. อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้บริบทของเมือง
มรดกโลก 

5. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษาก าหนด 

6. มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีและมีความสุข 
ในการท างาน 

7. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและมีชื่อเสียงทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ  
 

3.7 กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

       
 
 

การพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสูก่าร
พัฒนาที่ย่ังยืน 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทางด้านสังคม 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1.5 ส่งเสริมสนับสนนุและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพครู หรอืบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การวิจัยและนวัฒกรรม 

3.1 ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของประเทศและทอ้งถิน่ 

3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ 

3.3 พัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

3.4 ส่งเสริมผลงานวจิัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน 

4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4.3 พัฒนาภาพลกัษณ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

4.4 สรางเครือขายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
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3.8 ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์มหำวิทยำลัย กับ กลยุทธ์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
กลยุทธ์กำรกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลยั 
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
กำรผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรวิจัยและนวัฒกรรม 
พัฒนำระบบบรหิำรจดักำร 

     
กลยุทธ ์

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรวิจัยและนวัฒกรรม 
พัฒนำระบบบรหิำรจดักำร 

     

เป้ำหมำย 
คณะมนุษยศำสตร์และ 

สังคมศำสตร์ 

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

พัฒนาศักยภาพครูหรือบุคลากรทางการศกึษา 3.1 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรบั 

3.2 ส่งเสริมงานวจิัยและผลงานสร้างสรรค ์

4.1 มีสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ด ี
4.2 มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
4.3 มีเครอืขายการท างานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

     

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
คณะมนุษยศำสตร์และ 

สังคมศำสตร์ 

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

สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพครู หรอืบุคลากร 
ทางการศึกษา 

3.1 ผลิตบัณฑิตด้านสังคมที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและทอ้งถิน่ 

3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ 

3.3 พัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

3.4 ส่งเสริมผลงานวจิัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 
 
 

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน 

4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4.3 พัฒนาภาพลกัษณ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์

4.4 สรางเครือขายการท างานทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาต ิ



 

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 

1.1 จ านวนโครงการที่คณะน าศาสตรพระราชาไป
พัฒนาทองถิน่ 
1.2 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ู
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทอง
ถิ่น ในดานเศรษฐกิจ 
1.3 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ู
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทอง
ถิ่น ในดานสังคม 
1.4 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ู 
นวัตกรรม/งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทอง
ถิ่น ในดานสิ่งแวดลอม 
1.5 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมดานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ชาติและทองถิ่น 

จ านวนโครงการพัฒนาศกัยภาพครูหรอืบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.1 ผลประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสูตรอยูในระดับด ี
3.2 ผลประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับ
คณะอยูในระดับด ี
3.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารง 
ต าแหนงทางวิชาการ 
3.4 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
3.5 รอยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
หรือสามารถสรางงานไดดวยตนเอง 
3.6 รอยละของนกัศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบ

มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย 
3.7 รอยละความพึงพอใจของผใูชบัณฑิต 
3.8 รอยละของอาจารยท าวิจัยตอจ านวนอาจารย
ทั้งหมด 
3.9 จ านวนผลงานวิจัยหรอืผลงานสร้างสรรค์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

4.1 รอยละความพึงพอใจของผรูับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
4.2 รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาและบุคลากร
ที่มีตอบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในคณะ 
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3.2 ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (รำยปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที ่1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. สืบสานโครงการตามพระราชด ารแิละน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
2. ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาทางดา้นเศรษฐกจิ 
3. ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาทางดา้นสังคม 
4. ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาทางดา้นสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสรมิสนับสนนุและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของ
ชาติและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1.1 จ านวนโครงการที่คณะน าศาสตรพระราชาไปพัฒนาทองถิ่น 
1.2 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ูนวัตกรรม/
งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ในดานเศรษฐกิจ 
1.3 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ูนวัตกรรม/
งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ในดานสังคม 
1.4 จ านวนโครงการที่คณะถายทอดองคความร/ูนวัตกรรม/
งานวิจัยเพือ่แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ในดานสิ่งแวดลอม 
1.5 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมดานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติและทองถิน่ 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
500 คน 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
500 คน 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
500 คน 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
500 คน 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
500 คน 

คณะ 

กลยุทธ์ที ่2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพครู หรอืบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
 
- จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพครูหรือบุคลากรทางการศกึษา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

คณะ 

กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรวิจัยและนวัฒกรรม 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและท้องถิ่น 
2. พัฒนาศกัยภาพบุคลากรของคณะ 
3. พัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
4. ส่งเสรมิผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 

3.1 ผลประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตรอยูใน
ระดับด ี
3.2 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยูในระดับดี 
3.3 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ 
3.4 รอยละของอาจารยที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
3.5 รอยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชพีอิสระหรือสามารถ 
สรางงานไดดวยตนเอง 
3.6 รอยละของนกัศกึษาที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย 
3.7 รอยละความพึงพอใจของผใูชบัณฑิต 
3.8 รอยละของอาจารยท าวิจัยตอจ านวนอาจารยทั้งหมด 
3.9 จ านวนผลงานวิจัยหรอืผลงานสร้างสรรค์ที่สอดคลอ้งกับ
ความต้องการของทอ้งถิ่น 

ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 35 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 15 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 35 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 15 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

ร้อยละ 20 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 15 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 15 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 

ร้อยละ 40 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 15 
ร้อยละ 50 

หลักสูตร 
 

คณะ 
คณะ 
คณะ 

คณะ/หลักสูตร 
 

คณะ/หลักสูตร 
 

คณะ 
คณะ 
คณะ 
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กลยุทธ์/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย (รำยปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
3. พัฒนาภาพลกัษณ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
4. สรางเครือขายการท างานทั้งในระดับชาติและ 
นานาชาต ิ

 
4.1 รอยละความพึงพอใจของผรูับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4.2 รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาและบุคลากรที่มีต
อบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในคณะ 

 

 

 

 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

คณะ/หลักสูตร 
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 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงวางกลไกการปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 
4.1 กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฉบับนี้ เป็นแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มุ่งให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยยึด “นักศึกษาเป็นศูนย์รวมของการด าเนินการ”  ภายใต้หลัก
คิด (Core value 11) ดังนี้ 

1. การด าเนินงานของคณะต้องน าด้วยแผน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์รวมของการด าเนินการ 

3. มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล/เครือข่ายความร่วมมือ 

4. บูรณาการศักยภาพร่วมกัน 

5. ยึดผลลัพธ์การด าเนินการ 

6. มองเชิงระบบ 

7. ค านึงถึงอนาคต เพ่ือความยั่งยืน ความมั่นคงขององค์กรและของบุคคล 

8. ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของความเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9. จัดกระบวนการให้เป็นระบบและมีมาตรฐานก ากับ 
10. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
11. เน้นการมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยข้อมูล/ข้อเท็จจริง/คณะกรรมการ/ประชาคม 

 
 

บทที่ 4 
กำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำร ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

 



 

15 
 

 

 

                  ภาพหลักคิด (Core Value 11) 

 

8.ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมในบริบทของควำม
เป็นคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

 

1.กำรด ำเนินงำนของคณะ
ต้องน ำด้วยแผน ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 
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4.2 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ 

  ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ คณะได้ก าหนดขั้นตอนไว้ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ของ

มหาวิทยาลัย 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปีของคณะ 
3. ทุกหน่วยงานในคณะจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบโครงการ ในแต่ละ

ปีงบประมาณ 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรูปแบบโครงการ จัดท าเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้องค านึงถึง
ระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ตัวชี้วัดงบประมาณ ของส านักงบประมาณ (สงป.) และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

   

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  

  

    
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

คณะ/หลักสูตร/กลุ่มวิชำ 
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 เมื่อมีการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึงวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในระดับต่าง ๆ โดยจ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา  อุปสรรคผลกระทบที่เกิดขึ้น และน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขซึ่งมีแนวทางดังนี้  
5.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 
 

แนวคิดวงจรคุณภำพ กิจกรรม หน่วยงำน ควำมสอดคล้อง 

Plan 

(การวางแผน) 

1.จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ  

ระยะ 5 ป ี

2.จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

คณะ มีความสอดคล้องกันระหว่าง

แผนของคณะกับแผนของ

มหาวิทยาลยั 

Do 

(การปฏิบัตติามแผน) 

1.จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 

คณะ/หลักสูตร/กลุ่มวิชา ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัว

บ่งช้ี ในระบบต่าง ๆ เช่น  

-ระบบการประกนัคณุภาพ 

-ส านักงบประมาณ 

-ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 

-ยุทธศาสตรค์ณะ 

Check 

(ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม

แผน) 

1.ติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผน 

คณะ/หลักสูตร/กลุ่มวิชา วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

เทียบกับแผน 

Action  

(การปรับปรุงพัฒนา) 

1.ทบทวนและวางแนวทางการ

ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

คณะ/หลักสูตร/กลุ่มวิชา ผลการด าเนินงานตามแผน 

Plan

Do

Check

Action

บทที่ 5 
กำรติดตำมและประเมินผล 
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 5.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 5 ป ี ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน (แผนกลยทุธ์ ระยะ 5 ปี , แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ) 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตวัช้ีวดั/ตวับ่งช้ี 

งบแผ่นดิน งบ บ.กศ กศ.บป. 

คณะ/หลกัสูตร/ 
กลุ่มวชิา 

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี คณะ แผนปฏิบติัราชการประจ าปี คณะ/หลกัสูตร/ 
กลุ่มวิชา 
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5.3 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน 
 1. การติดตามผลการด าเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
  ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม) 
  ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
  ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
   

2. การติดตามผลการด าเนินงาน : แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 

  
  
5.4 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย  

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2567 
 
1 

 
ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 

ระดับ 1 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99 
ระดับ 2 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 
ระดับ 3 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99  
ระดับ 4 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99  
ระดับ 5 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 90 - ร้อยละ 100 
 

จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย X 100 
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด (24 ตัวช้ีวัด) 


