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ยุทธศาสตรช์าติ : 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเทา่เทยีมกันทางสังคม
                    
                      4.1 การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                      4.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นโยบายรฐับาล : 4. สังคมและคุณภาพชีวิต 
                         4.1 นโยบายการศึกษา
ยุทธศาสตรก์ระทรวง : การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวะและการฝึกอาชีพใหส้อดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพ
                          : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหก้ารศึกษาทกัเทยีมกับนานาชาติ
                          : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทกุกลุ่มอย่างเทา่เทยีม
เปา้หมายบรกิารกระทรวง : ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในดับสากล
                              : นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ได้รบัเครือ่งคอมพิวเตอรพ์กพา (แทบ็เล็ต) และมีเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ
                              : ประชาชนได้รบัโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ์ที่ก าหนดไว้

1.1   ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณ

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ร้อยละ 96.00
1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 94.00
1.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ ร้อยละ 80.00

 1.2   การปฎบิติัตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบนั และผู้บริหารสถาบนั ตามแผนปฏบิติั
ราชการ1.3   ระดับความเชี่อมั่นด้านธรรมาภบิาลของนิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบนั ระดับคะแนนความเชื่อมั่น 4.51

1.4   อันดับของมหาวทิยาลัย
1.4.1 ระดับประเทศ (ราชภฏั) อันดับ 8
1.4.2 ระดับประเทศ (มหาวทิยาลัย) อันดับ 40
1.4.3 ระดับเอเซีย อันดับ 850

 1.5   ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพบริหารจัดการองค์กร ระดับความส าเร็จ 5

 1.6   ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต ระดับความส าเร็จ 5

 1.8   คุณภาพของมหาวทิยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.80

แผนปฏบิัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิสัยทัศน์ : คณะคุณภาพชัน้น าเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนืสูส่ากล

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

แผนระดับมหาวิทยาลัย

1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อให้
มหาวทิยาลัยมีประสิทธผิลเพิ่มขึ้น (high performance 
organization)

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล

พันธกิจที่ 1. ผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ใน
สังคมอาเซียนและประชากรโลก 
(global citizen) อย่างมีความสุข
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 1.9   องค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏบิติังานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ องค์ความรู้ 14
 1.10 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒิุปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 27.00

 1.11 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อยละ 28.00
 1.12 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวลัผลงานวชิาการหรือวชิาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ
ร้อยละ 2.50

 1.13 ระดับความพงึพอใจของบคุลากรที่มีต่อการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ระดับคะแนนความพงึพอใจ 3.51
 1.16 ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติของประชาคม 4.11

 2.1   ระดับคะแนนความพงึพอใจ 4.30

 2.2   จ านวนกิจกรรมที่จัดเพื่อสร้างความสัมพนัธก์ับศิษย์เก่าหรือชุมชน กิจกรรม 22
 2.3   ร้อยละเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด ร้อยละ 60.00
 2.4   คน 6

 2.5   จ านวนรุ่นของศิษย์เก่าที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า รุ่น 2

 2.6   ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ศิษย์เก่า

ร้อยละ 50.00

 3.1   บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.35

 3.2   บณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเปน็ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 95.50

 3.3   ร้อยละ 37.00

3.4   คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก เปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

ร้อยละ 86.50

3.5   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 14.00
3.6   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 22.00

 3.9   ร้อยละ 2.00

2. บคุลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวติที่ดีและมีความผาสุก
ใหเ้ปน็องค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี (Healthy organization)

3. มีโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภมูิทศัน์
 สถาปตัยกรรมและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาคม

ระดับคะแนนความพงึพอใจ

1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อให้
มหาวทิยาลัยมีประสิทธผิลเพิ่มขึ้น (high performance 
organization)

2. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทศิทางการ
พฒันาของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หลักสูตรที่รองรับตลาดแรงงานในระดับอาเซียนและทศิทางการพฒันาประเทศต่อ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพนัธ์
ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน

1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพงึพอใจในกิจกรรมที่
มหาวทิยาลัยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพนัธ์

ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การใหค้ าปรึกษา และข้อมูล
ข่าวสารศิษย์เก่า หรือชุมชน

2. ศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใช้บณัฑิต 
ชุมชนหรือสังคม

ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ

3. มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าที่สมบรูณ์เพื่อการ
ส่ือสารข้อมูลข่าวสารของมหาวทิยาลัย

พันธกิจที่ 1. ผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ใน
สังคมอาเซียนและประชากรโลก 
(global citizen) อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  ความสามารถทาง
วชิาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมที่มีการแข่งขันสูง และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม้ี
ประสิทธภิาพ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านใบประกอบวชิาชีพหรือใบรับรองคุณวฒิุเฉพาะ

สาขาแหง่ชาติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล

พันธกิจที่ 1. ผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ใน
สังคมอาเซียนและประชากรโลก 
(global citizen) อย่างมีความสุข
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 3.10 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพฒันาวทิยาเขต ร้อยละ 85.00

 3.11 ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏบิติังานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์

คะแนน 3.51

 3.12 ผลการประเมินของบคุลากรเกี่ยวกับการปฏบิติังานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์

คะแนน 3.51
 3.13 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวลัในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย คน 30

 3.14 ผลการประเมินความพงึพอใจของบคุลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามเอกลักษณ์
ของมหาวทิยาลัย

ระดับคะแนนความพงึพอใจ 3.51

 3.15 รางวลัที่มหาวทิยาลัยได้รับในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย รางวลั 2

 3.16 นักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ คน 28

 3.17 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 86.00

2. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทศิทางการ
พฒันาของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หลักสูตรที่รองรับตลาดแรงงานในระดับอาเซียนและทศิทางการพฒันาประเทศต่อ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด

3. มีวทิยาเขตที่สามารถจัดการศึกษาใหก้ับประชาชนใน
พื้นที่บริการ

4. บณัฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา

5. นักศึกษาได้รับการพฒันาตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ยุทธศาสตรช์าติ : 1. ยุทธศาสตร์
เรง่รดัการพัฒนาประเทศ และ
เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมนโยบายรฐับาล : 1. นโยบายเรง่ด่วนที่จะเริม่ด าเนินการในปแีรก
                         1.6 เรง่ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความรว่มมือกับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรก์ระทรวง : การเพ่ิมขีดความสามารถของทรพัยากรมนุษย์เพ่ือรองรบัการเปดิเสรปีระชาคมอาเซียน
เปา้หมายบรกิารกระทรวง : นักเรยีน นักศึกษา คร ูคณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา มีส่วนรว่มในการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์ และพัฒนาความรว่มมือกับประเทศในภมูิภาค

 5.1   3.51

 5.2   ความรู้ความเข้าใจของบคุลากร หรือนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 75.00

ยุทธศาสตรช์าติ : 4. การศึกษา 
คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต
 และความเทา่เทยีมกันทางสังคมนโยบายรฐับาล : 4. สังคมและคุณภาพชีวิต 
                         4.1 นโยบายการศึกษา
ยุทธศาสตรก์ระทรวง : สรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทกุกลุ่มอย่างเทา่เทยีม
เปา้หมายบรกิารกระทรวง : ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

 6.3   โครงการการบริการทางวชิาการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการ
วชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน และหรือการวจิัย

ร้อยละ 60.00

 6.4   ผู้รับบริการที่น าความรู้จากการบริการทางวชิาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ 85.00

 6.5   ร้อยละ 80.00

 6.6   จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เปดิบริการทางวชิาการใหก้ับชุมชนหรือบคุคลทั่วไป
ยุทธศาสตรช์าติ : 4. การศึกษา 
คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต
 และความเทา่เทยีมกันทางสังคมนโยบายรฐับาล : 4. สังคมและคุณภาพชีวิต 
                         4.1 นโยบายการศึกษา
ยุทธศาสตรก์ระทรวง : สรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทกุกลุ่มอย่างเทา่เทยีม
เปา้หมายบรกิารกระทรวง : ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

 8.1   ก าไรที่เพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา ร้อยละ 55.00

 8.2   รายได้ที่เกิดการระดมทนุจากภายนอก ล้านบาท 20.00

ระดับคะแนนความพงึพอใจพันธกิจที่ 1. ผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ใน
สังคมอาเซียนและประชากรโลก 
(global citizen) อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สร้างความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลัย

ความพงึพอใจต่อกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ปฏรูิปการบริหาร
จัดการทรัพยากร สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปญัญา

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทาง
ปญัญาได้อย่างมีประสิทธภิาพ และคุ้มค่า

2. มีทนุสนับสนุนจากภายนอกที่ช่วยลดการพึ่งพาจาก
งบประมาณแผ่นดินในการพฒันามหาวทิยาลัย

พันธกิจที่ 3. ใหบ้ริการวชิาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่าง
มีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน 
สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลางหรือ SMEs

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 เปน็ศูนย์กลางแหง่
การเรยีนรูแ้ละบรกิารวิชาการชั้นน า

1. เปน็ศูนย์กลางการใหบ้ริการทางวชิาการบนพื้นฐานของ
ความรู้ทางวชิาการและเปน็ที่พึ่งพาของสังคมได้

พันธกิจที่ 3. ใหบ้ริการวชิาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่าง
มีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน 
สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลางหรือ SMEs

องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวชิาการไปถ่ายทอดความรู้สู่บคุลากรภายในหรือ
ภายนอกมหาวทิยาลัย
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3. มีหน่วยบม่เพาะวสิาหกิจที่มั่นคงและสามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง

 8.3   ความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการหน่วยบม่เพาะวสิาหกิจ ระดับคะแนนความพงึพอใจ 4

ยุทธศาสตรช์าติ : 4.9 การอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายรฐับาล : 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
                         4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรก์ระทรวง : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทกุกลุ่มอย่างเทา่เทยีม
เปา้หมายบรกิารกระทรวง : ประชาชนได้รบัความรูค้วามเข้าใจ มีความตระหนัก รว่มอนุรกัษ์และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมไทย

 7.1   ความพงึพอใจของผู้รับบริการในโครงการส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

ระดับคะแนนความพงึพอใจ 3.51
 7.2   ร้อยละเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด (N) ร้อยละ 60.00
 7.3   นักศึกษาที่เหน็ความส าคัญของศิลปวฒันธรรมไทย ร้อยละ 94.00

พันธกิจที่ 4. อนุรักษ ์พฒันา
ใหบ้ริการ และเปน็ศูนย์กลาง
บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่
อาเซียน

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ส่งเสริมและท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมสู่สากล

1. อนุรักษ ์สืบสาน พฒันาและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และ
เปน็ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวฒันธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ปฏรูิปการบริหาร
จัดการทรัพยากร สินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปญัญา
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ยุทธศาสตรช์าติ : 6. การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
                       6.1 การส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา
นโยบายรฐับาล : 4. สังคมและคุณภาพชีวิต 
                      4.1 นโยบายการศึกษา 
ยุทธศาสตรก์ระทรวง : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรา้งนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศ
เปา้หมายบรกิารกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รบัการเผยแพร ่น าไปใช้ประโยชน์ หรอืต่อยอดในเชิงพาณชิย์

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

4.3.1 กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์ บาท/คน         36,000 

4.4 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิัยประจ า

4.4.1 กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์ ร้อยละ 4

พันธกิจที่ 5. วจิัย สร้างนวตักรรม 
และองค์ความรู้ สู่การพฒันา
ทอ้งถิ่น ตลอดจนการพฒันาภมูิ
ปญัญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
และสากล

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พฒันางานวจิัยและ
นวตักรรมเพื่อเปน็ฐานในการพฒันา
มหาวทิยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ

1. มีศูนย์การวจิัยที่พร้อมใหบ้ริการและมีบรรยากาศ
สนับสนุนการผลิตงานวจิัยที่มีประสิทธภิาพและเปน็แหล่ง
รวบรวมความรู้เฉพาะด้าน

 4.1   ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการของหน่วยบริการด้านการวจิัย ระดับคะแนนความพงึพอใจ 3.53



กลยุทธ์ พันธกิจหน่วยงาน ยุทธศาสตรห์น่วยงาน เปา้ประสงค์หน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก
Strategies Mission Strategic Issues Long-term Goals Strategies Project / Activity.

บริหารจัดการทั่วไป

จัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)

สร้างภาพลักษณ์เพื่อความเปน็เลิศ (Image for Excellence)

พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ

พฒันาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏบิัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิสัยทัศน์ : คณะคุณภาพชัน้น าเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนืสูส่ากล

แผนระดับมหาวิทยาลัย แผนระดับคณะ

กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
และองค์ความรู้อย่างเปน็ระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พฒันาระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภบิาล

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
ระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม   ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่าง
มีความสุข

1.มีระบบบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ สนองตอบพนัธกิจ โดยเน้น
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล

2.บคุลากรมีศักยภาพสูงมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและมีความผาสุก

1.พฒันาระบบการบริหารที่มี         
 ธรรมาภบิาล คล่องตัวและ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและเกิดประสิทธภิาพ
และประสิทธผิลตามแผนปฏบิติั
ราชการ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนบคุลากรใน
การพฒันาศักยภาพในสายงานตาม
แผนพฒันา
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การจัดการความรู้
พฒันาทรัพยากรบคุคล

จัดท าแผนแม่บทด้านอาคารสถานที่

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธท์ี่ 2 พฒันาทรัพยากรบคุคล
ใหม้ีศักยภาพในการแข่งขัน และ
จัดระบบสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อความผาสุก

กลยุทธท์ี่ 3 พฒันาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธภิาพ

3.การปรับปรุงและพฒันา
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย

กลยุทธท์ี่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
ศิษย์เก่า

กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาระบบหรือกลไก
ในการสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีกับศิษย์
เก่าและชุมชน

กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
และองค์ความรู้อย่างเปน็ระบบ

กลยุทธท์ี่ 6 พฒันาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับ
อาเซียนและทศิทางการพฒันาของ
ประเทศในอนาคต

กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน (Learning
 Management System) ใหม้ี
ประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานใน
ระดับบณัฑิตศึกษา

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
ระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม   ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่าง
มีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพบณัฑิตสู่ความ
เปน็เลิศ

1.ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวชิาการ มี
คุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง

2.มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(TQF)

1.ด าเนินการจัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
ครบทกุหลักสูตร

พฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน

กลยุทธท์ี่ 2 สร้างระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายความสัมพนัธก์ับศิษย์
เก่าและมหาวทิยาลัย

พฒันาระบบสารสนเทศข้อมูลศิษย์เก่า

บริการศิษย์เก่าหรือชุมชน

พฒันาความรู้และทกัษะใหก้ับศิษย์เก่า

พฒันา และปรับปรุง อาคาร และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พฒันาระบบบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภบิาล

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
ระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม   ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่าง
มีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความสัมพนัธอ์ันดีกับศิษย์เก่า
และชุมชน

1. ศิษย์เก่าและชุมชนมีความพงึพอใจ
ในกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์

ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพโดยการ
มีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและชุมชน

2.มีฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า

3.ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องและ
ยอมรับจากผู้ใช้บณัฑิตหรือสังคม

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
ระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม   ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่าง
มีความสุข

2.บคุลากรมีศักยภาพสูงมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและมีความผาสุก

3.มีสภาพแวดล้อม และทรัพยากร
การเรียนรู้ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
ทนัสมัยแก่บคุลากรและผู้รับบริการ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนบคุลากรใน
การพฒันาศักยภาพในสายงานตาม
แผนพฒันา
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ส่งเสริมการพฒันากิจกรรมนักศึกษา

กลยุทธท์ี่ 6 พฒันาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับ
อาเซียนและทศิทางการพฒันาของ
ประเทศในอนาคต

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
ระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม   ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่าง
มีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพบณัฑิตสู่ความ
เปน็เลิศ

2.มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(TQF)

3.บณัฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา

4.นักศึกษาได้รับการพฒันาตาม
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.ด าเนินการจัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
ครบทกุหลักสูตร

2.ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา โดย
มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะตามลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์

พฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน

กลยุทธท์ี่ 7 เร่งรัดงบลงทนุและ
ก าหนดกลไกการพฒันาวทิยาเขตให้
สามารถจัดการศึกษา

กลยุทธท์ี่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
น าอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาเพื่อ
พฒันาสู่ความเปน็เลิศ

พฒันาอัตลักษณ์

กลยุทธท์ี่ 9 พฒันานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์สู่
ความเปน็เลิศ
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จัดหารายได้จากสินทรัพย์

กลยุทธท์ี่ 2 การระดมทนุจากแหล่ง
ทนุภายนอกและศิษย์เก่า

ระดมทนุจากภายนอก

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุน
การเรียนรู้การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใหก้ับบคุลากรและนักศึกษา

กลยุทธท์ี่ 1 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวทิยาลัย

กลยุทธท์ี่ 2 เปดิพื้นที่มหาวทิยาลัยให้
เปน็ศูนย์กลางของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์และเปน็แหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน

จัดอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการ

เตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงด้านภาษา เทคโนโลยี และ
วฒันธรรม

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
ระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม   ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่าง
มีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและสากล

3. ใหบ้ริการวชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและ
ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และ
บริการวชิาการชั้นน าแก่สังคม

ใหบ้ริการวชิาการอย่างมีคุณภาพ
เพื่อพฒันาและยกมาตรฐานทาง
วชิาการ วชิาชีพ ทกัษะ เพื่อการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถิ่น

ใหบ้ริการวชิาการเพื่อพฒันาและยก
มาตรฐานทางวชิาการ วชิาชีพ ทกัษะ
 เพื่อการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ่น

3. ใหบ้ริการวชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและ
ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม

มีการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
และคุ้มค่าและสร้างรายได้

พฒันาบคุลากรเพื่อบริหารจัดการใน
การหารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ปฏรูิปยกระดับมาตรฐานการบริหาร
จัดการทรัพยากรและทรัพย์สินทาง
ปญัญา

พฒันาอาจารย์ บคุลากรและ
นักศึกษาเข้าสู่อาเซียน

อาจารย์ บคุลากรและนักศึกษามี
ความรู้และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธท์ี่ 3 พฒันาหน่วยบม่เพาะ
วสิาหกิจ

พฒันาการบริหารจัดการหน่วยบม่เพาะวสิาหกิจ

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษ ์สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมสู่สากล

ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์4. อนุรักษ ์พฒันาใหบ้ริการและ
ศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านศิลปวฒันธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์สู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่7 
ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมสู่สากล

อนุรักษ ์สืบสาน พฒันาและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม

สร้างแหล่งความรู้และปลูกจิตส านึก
ด้านศิลปวฒันธรรม

3. ใหบ้ริการวชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและ
ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม

มีการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
และคุ้มค่าและสร้างรายได้

พฒันาบคุลากรเพื่อบริหารจัดการใน
การหารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ปฏรูิปยกระดับมาตรฐานการบริหาร
จัดการทรัพยากรและทรัพย์สินทาง
ปญัญา
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กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บคุลากรน าผลงานวจิัยสู่การตีพมิพ ์
เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวจิัย

กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาระบบการบริหาร
จัดการงานวจิัยและสร้างบรรยากาศ
การวจิัยใหส้ามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ

ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการงานวจิัยยุทธศาสตร์ที่ 4 
พฒันางานวจิัยและนวตักรรมเพื่อ
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่นและ
สังคมใหเ้ข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. วจิัยสร้างนวตักรรมและองค์
ความรู้สู่การพฒันาทอ้งถิ่น ตลอดจน
การพฒันาภมูิปญัญาไทย และ
เสริมสร้างทกัษะภาษาต่างประเทศสู่
สากล

บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้และ
ทกัษะในการสร้างผลงานวจิัยและ
หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
และน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
สังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น

1.ส่งเสริมสนับสนุนการท าวจิัยและ
สร้างเครือข่ายวจิัย

2.ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากร
น าผลงานวจิัยสู่การตีพมิพ ์เผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ



งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

โครงการบริหารจัดการกลาง เงินรายได้ภาคปกติ 3,320,400 5,057,500 2,681,700
โครงการบริหารจัดการกลาง เงินรายได้ภาคพเิศษ 3,910,300
โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 1.2   

โครงการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน เงินรายได้ภาคปกติ 7,000 งานการเงินและพสดุ
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เงินรายได้ภาคปกติ 7,500 งานนโยบายและแผน
โครงการจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี เงินรายได้ภาคปกติ 15,000 งานนโยบายและแผน

โครงการก ากับองค์การที่ดี เงินรายได้ภาคปกติ 120,000 งานบริหารงานทั่วไป 1.4   
โครงการการมีส่วนร่วมของบคุลากร หรือภาคประชาชน

เงินรายได้ภาคปกติ 10,000 งานบริหารงานทั่วไป
1.6   

โครงการบริหารความเส่ียง
เงินรายได้ภาคปกติ 10,000 งานนโยบายและแผน

1.7   

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A57) เงินรายได้ภาคปกติ 5,000 งานนโยบายและแผน 1.8   

โครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเปน็เลิศ (Image for Excellence) (A57)
เงินรายได้ภาคปกติ 275,000 งานบริหารงานทั่วไป

1.10

โครงการบริการแบบ One Stop Service
เงินรายได้ภาคปกติ 3,000 งานบริหารงานทั่วไป

1.11 

โครงการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบิติังาน
เงินรายได้ภาคปกติ 3,000 งานบริหารงานทั่วไป

1.12 

โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร 1.13 
โครงการจัดการข้อร้องเรียน เงินรายได้ภาคปกติ 16,000 งานนโยบายและแผน

โครงการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการตามมาตรฐาน ISO 9001
เงินรายได้ภาคปกติ 200,000 งานบริหารงานทั่วไป

1.14 

โครงการพฒันาระบบงานประกันคุณภาพ เงินรายได้ภาคปกติ 120,000 งานนโยบายและแผน 1.15 

แผนปฏบิัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิสัยทัศน์ : คณะคุณภาพชัน้น าเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนืสูส่ากล

โครงการ/กิจกรรมย่อย หน่วยงานรบัผิดชอบแหล่งเงนิ
หมวดรายจ่าย

แผนระดับคณะ

งานนโยบายและแผน 1.1



งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
โครงการ/กิจกรรมย่อย หน่วยงานรบัผิดชอบแหล่งเงนิ

หมวดรายจ่าย

โครงการจัดการความรู้เพื่อพฒันาองค์กร (KM) เงินรายได้ภาคปกติ 300,000 งานบริการการศึกษา
โครงการพฒันาบคุลากร

เงินรายได้ภาคปกติ 1,835,000 งานนโยบายและแผน
1.17 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เงินรายได้ภาคปกติ 2,121,000 งานนโยบายและแผน 1.24 

โครงการพฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ISO 14001 เงินรายได้ภาคปกติ 5,000 งานบริหารงานทั่วไป 1.25 
โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารสถานที่ 1.28 

โครงการพฒันาพื้นที่ใหเ้ปน็มหาวทิยาลัยแหง่ความสะอาด เงินรายได้ภาคปกติ 3,000 งานบริหารงานทั่วไป
โครงการสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบนั (A57) เงินรายได้ภาคปกติ 7,000 งานพฒันานักศึกษา ฯ    2.1 

โครงการพฒันาความรู้และทกัษะใหก้ับศิษย์เก่า เงินรายได้ภาคปกติ 50,000 งานพฒันานักศึกษา ฯ    2.2 

โครงการประชาสัมพนัธก์ิจกรรมของมหาวทิยาลัย ใหก้ับศิษย์เก่าหรือชุมชนผ่านระบบออนไลน์
เงินรายได้ภาคปกติ 3,000 งานบริหารงานทั่วไป

   2.4 

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ เงินรายได้ภาคปกติ 5,715,600 16,982,300 งานบริการการศึกษา/สาขาวชิา 3.1   

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ เงินรายได้ภาคพเิศษ 724,000 งานบริการการศึกษา 3.2   

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2,313,600 งานบริการการศึกษา

3.3   
3.4   

โครงการพฒันาระบบ LMS (Learning Management System) ในการจัดการเรียนการสอน
เงินรายได้ภาคปกติ 10,000 งานบริการการศึกษา

   3.6 

โครงการบริหารรายวชิาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ
เงินรายได้ภาคปกติ 390,000 งานบริการการศึกษา

   3.7 

โครงการประชุมน าเสนอผลงานทางวชิาการและงานวจิัย ในระดับชาติหรือนานาชาติ เงินรายได้ภาคปกติ 20,000 งานบริการการศึกษา    3.9 



งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
โครงการ/กิจกรรมย่อย หน่วยงานรบัผิดชอบแหล่งเงนิ

หมวดรายจ่าย

โครงการจัดท าหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ   (A57)

เงินรายได้ภาคปกติ 500,000 งานบริการการศึกษา

3.14 

โครงการพฒันาอัตลักษณ์สู่ความเปน็เลิศ (A57) เงินรายได้ภาคปกติ 5,000 งานนโนบายและแผน  3.16 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
เงินรายได้ภาคปกติ 900,000 งานพฒันานักศึกษา ฯ

3.19 



งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
โครงการ/กิจกรรมย่อย หน่วยงานรบัผิดชอบแหล่งเงนิ

หมวดรายจ่าย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (A57)
เงินรายได้ภาคปกติ 1,100,000 งานบริการการศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (A57) เงินรายได้ภาคพเิศษ 90,000 งานบริการการศึกษา

โครงการบริการทางวชิาการหรือวชิาชีพ เพื่อพฒันาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
เงินรายได้ภาคปกติ 240,000 งานบริหารงานทั่วไป

6.9   

โครงการเปดิพื้นที่ใหม้หาวทิยาลัยเปน็ชุมชนวชิาการ (A57)
เงินรายได้ภาคปกติ 390,000 งานบริหารงานทั่วไป

6.10 

โครงการอบรมหรือการบริการวชิาการ เงินรายได้ภาคปกติ 30,000 งานบริหารงานทั่วไป    8.4 

   5.3 



งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
โครงการ/กิจกรรมย่อย หน่วยงานรบัผิดชอบแหล่งเงนิ

หมวดรายจ่าย

โครงการส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม เงินรายได้ภาคปกติ 450,000 งานพฒันานักศึกษา ฯ    7.2 



งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
โครงการ/กิจกรรมย่อย หน่วยงานรบัผิดชอบแหล่งเงนิ

หมวดรายจ่าย

โครงการพฒันาระบบและกลไกการพฒันางานวจิัย
เงินรายได้ภาคปกติ 200,000 งานบริหารงานทั่วไป

4.2   

โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวชิาการงานวจิัยด้วยภาษาอังกฤษ (A57)
เงินรายได้ภาคปกติ 200,000 งานบริหารงานทั่วไป

4.5   



ตัวชี้วัดความส าเรจ็
KPI Template

ระดับความส าเร็จของกระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8

ภาวะผู้น าของสภามหาวทิยาลัยและผู้บริหารทกุระดับของ
มหาวทิยาลัย

ข้อ 7
ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบนัเปดิโอกาสให้
เข้ามามีส่วนร่วม

ร้อยละ 80.00

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ข้อ 6

ระดับความส าเร็จของการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 5

ระดับความส าเร็จของการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเปน็เลิศ 
(Image for Excellence)

ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ One Stop Service ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของการพฒันา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบิติังาน ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 5

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่รักษาหรือพฒันาตามมาตรฐาน 
ISO 9001

ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ข้อ 9

แผนปฏบิัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิสัยทัศน์ : คณะคุณภาพชัน้น าเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนืสูส่ากล

หน่วยนับ
ค่า

เปา้หมา
ย

แผนระดับคณะ

ระดับความส าเร็จ

ระดับความส าเร็จ

ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80



ตัวชี้วัดความส าเรจ็
KPI Template หน่วยนับ

ค่า
เปา้หมา

ย

ระดับความส าเร็จของระบบการพฒันาอาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน

ข้อ 7

ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่ตามแผน ร้อยละ 50.00

ระดับความส าเร็จของการรักษาตามมาตรฐาน ISO 14001 ระดับความส าเร็จ 5
ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารสถานที่ ระดับความส าเร็จ 5

ข้อ 5

ระดับความส าเร็จของการพฒันาความรู้และทกัษะใหก้ับศิษย์เก่า ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพนัธก์ิจกรรมของ
มหาวทิยาลัยผ่านระบบออนไลน์

ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 3,079

 - ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คน 708

 - ด้านสังคมศาสตร์ คน 2,172
 - ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ คน 199

ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.00
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 100.00

จ านวนสาขาวชิาที่ได้รับการพฒันาระบบ LMS (Learning 
Management System) ในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100.00

ระดับความส าเร็จของการบริหารรายวชิาใหเ้ปน็ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

ข้อ 5

คน 40

ระดับความส าเร็จของการใหค้ าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารต่อศิษย์เก่าหรือชุมชน

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวชิาการและงานวจิัย 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ



ตัวชี้วัดความส าเรจ็
KPI Template หน่วยนับ

ค่า
เปา้หมา

ย

ระดับความส าเร็จของการจัดท าหลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของการพฒันาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของสวน
สุนันทา

ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับ
นักศึกษา

ข้อ 5



ตัวชี้วัดความส าเรจ็
KPI Template หน่วยนับ

ค่า
เปา้หมา

ย

5

ระดับความส าเร็จของการบริการทางวชิาการหรือวชิาชีพ เพื่อ
พฒันาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับความส าเร็จ 5

ระดับความส าเร็จของโครงการเปดิพื้นที่ใหม้หาวทิยาลัยเปน็ชุมชน
วชิาการ

ระดับความส าเร็จ 3

ระดับความส าเร็จของการระดมทนุจากภายนอก 5ระดับความส าเร็จ

ระดับความส าเร็จ
ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน



ตัวชี้วัดความส าเรจ็
KPI Template หน่วยนับ

ค่า
เปา้หมา

ย

ข้อ 5ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วฒันธรรม



ตัวชี้วัดความส าเรจ็
KPI Template หน่วยนับ

ค่า
เปา้หมา

ย

ระดับความส าเร็จระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ข้อ 8

ระดับความส าเร็จการส่งเสริมการตีพมิพ ์เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวจิัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

ระดับ 3


