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แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้รับการอนุมตัิจากอธกิารบดี 
เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะโดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ของคณะ ในการน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะอีกทั้งยังเป็นแนวทางใน
การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทาง
ปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ที่ท าตาม
เกณฑ์ของ ก.พ.ร./สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ได้วางเป้าหมายเพ่ือให้เป็นการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดัง
ตารางแสดงจ านวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์    ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/
กลยุทธ์ 

  โครงการ 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน - - - - 
2. สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิ
ทางปัญญา 

- - - - 

3. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย - - - - 
4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 1 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 1 1 
 

ตารางแสดงจ านวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ ์และโครงการ 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 
ฉบับนี้มีงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานจ านวน 150,000 บาท โดยการด าเนินงานของคณะจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียงการด าเนินงานของผู้บริหารเท่านั้นแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆการปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆที่
ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กร เพ่ือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน 

 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า หน้า 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 
 1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4 
 1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 
  1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 4 
  1.5.2 พันธกิจ (Mission) 4 
  1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 4 
  1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 4 
  1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 5 
  1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 5 
  1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 5 
  1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 5 
  1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 5 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 
 2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 6 
 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 6 
 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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  2.3.1 ยุทธศาสตร์  
  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพ่ือยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดย 
webometrics ประเทศสเปน ซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ 
และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับในขั้นสูงกว่า
ต่อไป การจะได้รับการยอมรับเช่นนั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เครื่องมือที่ส าคัญนั่นคือ การประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก ซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่งความส าเร็จนั้น  

 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์จึงได้จ าท าแผนการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ กรอบระยะเวลาที่แน่นอน สามารถ
ติดตาม และประเมินผลของการด าเนินงานได้ในทุกขั้นตอน และน าไปสู่ความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกที่ตั้งไว้ อีกทั้งเป็นส่วนในการช่วยขับเคลื่อน กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้ำงส ำนักงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

คณบดี คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ำยคลังและพัสดุ 
   2.1 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
   1.2 งานพัสดุ 
    
 
 

 

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
   1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
   1.3 งาน IT/ โสตฯ 
   1.4 งานอาคารและสถานที่ 
   1.5 งานบุคลากร 
   1.6 งาน ISO 
 
 

 

1. ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
   1.3 งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 
   1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
   1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    
        
 
 

 

1. ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 
   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ 
   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
   1.3 งานประกันคุณภาพ 
    
 
 

 

1. ฝ่ำยพัฒนำงำนวิจัยและบริกำร 
วิชำกำร 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
   1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
   1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
   1.5 งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   1.6 งาน U - Ranking 
 

 

1 .  ฝ่ ำ ย กิ จ ก ำ ร นั ก ศึ ก ษ ำ แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
   1.1 งานกิจการนักศึกษา 
   1.2 งานบริหารงานและสวัสดิภาพ 
   1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1) โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 
1.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของคณะผ่านระบบ e – office  
1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Line 

Facebook ฯลฯ) 
1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพ้ืนฐานภายในองค์กร เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

1.4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ) 
2) โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 

  2.1 กิจกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทารับสมาชิกใหม่ (SSRU Open House)  
  2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวและกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน 
  2.3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก (website Line 
Facebook ฯลฯ) 

 2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพ้ืนฐานภายนอก เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 
โดยกิจกรรมท้ังหมด สามารถวัดร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย ≥60 
 
1.5 ข้อมูลพื้นฐำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
      1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

    คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

       1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
    ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

       1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
      1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
     2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย 

และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 
    3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม                        
     4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม     

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 
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1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 
1. ความรู้  
2. คุณธรรม  
3. เครือข่าย   
4. ความเป็นมืออาชีพ  
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 
         1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

     ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
     เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

         1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
     เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

        1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
     W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
     H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
     I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 
     P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 
 

  1.5.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสมัพันธ์เชิงรุก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มียุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็น

ส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทุกองค์กรจะต้องม ี

 การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมีระบบงาน
ที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มี
คุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะการประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของ
หน่วยงานได้ดีข้ึนช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและช่วยส่งเสริมความ
นิยม และความต้องการเข้าถึงหน่วยงาน 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 2.3.2.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.3.2.2 ความมีชื่อเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

2.3.3 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร้อยละ ≥80 
 
2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
  2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 
  2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 
  2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าเสนอ

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือขออนุมัติ 
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2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชงิรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    
 

กิจกรรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 1. โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบริการ
ที่ดีของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
นโยบายตลอดจนสาระความรู้ต่างๆ 
แก่บุคลากรในคณะและประชาชน
ท่ัวไปในช่องทางต่างๆ 
2. เพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของคณะ 

ร้อยละของข่าวท่ี
ได้รับการเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักศึกษา บุคลากร เดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนกันยายน 2561 

60,000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ 
ฝ่าย IT คณะฯ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเปิดบ้านคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(open house) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
เป็นท่ีรู้จักและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดูสู่
สายตาสาธารณชน ในด้านการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการสู่
ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรต่างๆท่ีคณะเปิดสอน 
 
 
 
   
 
   

จ านวนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครองและ
ผู้สนใจท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนกันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ 
ฝ่ายบริการการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการ ด้านการการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

 
3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไปสู่
กำรปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ 
เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่
จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง 

3.ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสมัพันธเ์ชิงรุก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖0 เวลา ๑๒.0๐ น.
ณ ห้องประ1ชุมพร'โสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
๒. อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี
๓. อาจารย์มารดารัตน์ สุฃสง่า
๔. อาจารย์มัทญา พัชนี
๔. ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง
๖. อาจารย์ดร.ขันทอง ใจดี
๗. อาจารย์กฤติกา ผลเกิด
๘. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ
๙. อาจารย์จันทิมา หวังสมโชค
๑๐. อาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษร
๑๑. อาจารย์กณิกนันท์ โภชฌงศ์
๑๒. ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม

๑๓. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
๑๔. อาจารย์พรสมิทธี้ ฉายสมิทธิกุล
๑๔. อาจารย์กมลวรรณ อยู่วัฒนะ
๑๖. อาจารย์สันต์ขัย รัตนะขวัญ
๑๗. อาจารย์จารุมน หนูคง
๑๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญนภา ปาละปีน
๑๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด
๒๐. นางจุฑารัตน์ สมอคร
๒๑. นายอรรถสิทธิ๋ นิกรวัฒน์
๒๒. นายประทีป ชาลื
๒๓. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
๒๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรี'พร พวงทอง
๒๔. นางสาววนิดา กงแหลม
๒๖. นางสาวจิราพร ฮามวงศ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ป่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ห ัวหน ้าสาขาว ิชาการจ ัดการอ ุตสาห กรรมท ่องเท ี่ยว 
และบริการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา



๒๗. นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘. นางสาวตูนละดา เพชรอำไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๙. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓๐. นายเจริญพร เดชมณี นักวิชาการพัสดุ
๓๑. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล นักประซาสัมพันธ์
๓๒. นายพีรพงศ์ โผแพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๓. นางสาวนริสา รวดเร็ว นักวิชาการศึกษา
๓๔. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผูไม่มาประชุม
-ไม่มี-

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
-ไม่มี-

๑๒.๑๐ น.

ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
-ไม่มี-

เร่ืองสืบเน่ือง

ระเอยบวาระทิ ๔
-ไม่มี-

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาะรที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑ .การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัต ิการ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้แจ้งว่าด้วยมหาวิทยาลัยกำหนด 

ย ุทธศาสตร์ ๔ ย ุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ย ุทธศาสตร์ท ี่ ๑ พ ัฒ นาคณ ะให ้เป ีน เอตท ัคคะอย ่างย ั่งย ืน



ยุทธศาสตร์ที ๒ สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญายุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ 
และเซือมโยงเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย ่องระด ับนานาชาต ิ มหาว ิทยาล ัยจ ึงจ ัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน

ดังบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอแจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)ฯ เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ แผน ประกอบด้วย 

๑.ฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน ๓ แผน
๑.๑.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๑.๒.แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๓.แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

๒.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๓ แผน 
๒.๑.แผนปฏิบัติด้านวิจัย 
๒.๒.แผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ 
๒.๓.แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

๓.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จำนวน ๓ แผน 
๓.๑.แผนกลุยทธ์ทางการเงิน 
๓.๒.แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน 
๓.๓.แผนการจัดการความรู้ 
๓.๔.แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

๔.ฝ่ายบริหาร จำนวน ๖ แผน
๔.๑.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔.๒.แผนพัฒนาบุคลากร
๔.๓.แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๔.๔.แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เซิงรุก 
๔.๕.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔ ๖ .แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๕.ฝ่ายบริการการศึกษา จำนวน ๒ แผน
๕.๑.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๕.๒.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)ฯแล้ว 
และเห็นควรนำแผนดังกล่าว นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ



*

๕.๒.(ร่าง)การจัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นายประทีป ซาลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่อง (ร่าง)การจัดสรรงบประมาณ 

ร ะ ด ั บ ส า ข า  ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๑  โ ด ย ป ร ะ ช ุ ม ย อ ด ง บ ป ร ะ ม า ณ  
ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๘๔,๖๐๙,๘๔๐ บาท โดยการจัดสรรงบประมาณของสาขา ยึดตามรายหัวนักศึกษา 
ของแต่ละสาขาตามแผนการรับ และคิดอัตรารายหัว หัวละ ๑,๗๕๐ บาท ซึ่งแต่ละสาขาจะได้รับงบประมาณ 
ในเอกสารในวาระการประชุมที่ ๕.๒ ที่แนบมา

ท ั้งน ี้ผ ู้เข ้าร ่วมประช ุม เห ็นขอบก ับการจ ัดสรรงบประมาณ ระด ับสาขา ประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นขอบ

ระเบียบวาะรที่ ๖  เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปีดประชุม ๑๕.๐๐ น.

ใไ ฉ ]ไ น ^ ^
(นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์) 

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ดร.ขันทอง ใจดี)
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คร้ังท่ี ๕/ ๒๕๖๐

วันอังคารท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ข้ัน ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม
๑. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ 
๒. อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล 
๔. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี 
๕. อาจารย์มัทญา พัชนี 
๖. อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า 
๗. อาจารย์นิธิวดี โฆสรัสวดี 
๘. อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา
๙. นายยงยฺทธ กิจสันทัด

ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประทีป ขาลี
๒. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์

เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผไม่มาประชุม
- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑ ๐ .๑ ๐  น.

ประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๑ ะ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องเกี่ยวกับคณะฯ เนิน 

เจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๔๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีผู้ท่ีจะเช้าร่วม'โน'วันดังกล่าว จำนวน ๔๐ คน จะมีตัวแทนคณะที่ฃึ้นบนพระที่ 
นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ จำนวน ๔ คน และสำรองไว้ ๓ คน ส่วนบุคลากรท่านอื่นการ 
แต่งกายได้แจ้งทุกท่านได้รับทราบแล้ว และจะมีรถรับ-ส่งจอดอยู่ที่ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวลา 
๐๖.๓๐ น. เวลากลับประมาณ ๑๒.๐๐ น.

มติท่ีประชุม รับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๒ ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖0  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง 
รายงานการประชุม โดยแล้ไขดังนี้

หน้า ๔ ข้อ ๔ “อาจารย์ณัฐภัทร แล้วรัตนภัทร์” ” แก้ไขเป็น “อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ ะ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการปฏิบ ัต ิราชการตามคำรับรองการปฏิบ ัต ิราชการ ประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการรายงานการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขอให้รองคณบดีทุกท่านที่รับผิดชอบรายงานในที่ 
ประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อขี้แจงให้ที่ประชุมใต้รับทราบต่อไป

- อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัดที่รับผิดชอบทั้งหมด 
๑๓ ตัวข้ี'วัด ผ่านเกณฑ์ ๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๗ ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมิน 0ก11ก6 จำนวน ๓ ตัวขี้วัด ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ จำนวน ๑ ตัวขี้วัด และคุณวุฒ ิปริญญาเอก จำนวน ๑ ตัวขี้วัด แบบประเมิน ๐กแก6 จำนวน ๑ 
ตัวขี้วัด และอาจารย์ซาวต่างชาติ จำนวน ๑ ตัวข้ีวัด

- อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกับคุณภาพ แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัด 
ที่รับผิดชอบ ๒ ตัวขี้วัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อครบรอบ ๑๒ เดือนจะผ่านทั้ง ๒ 
ตัวขี้วัด

- อาจารย์มี'ทญ'า พัชนี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัดที่ 
รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑ ตัวขี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ ซึ่งประกอบด้วย

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามเกณฑ์ 0 5  เกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ผล 
การดำเนินงาน ๓๓.๓๓ ร้อยละของความก้าวหน้า ๕๕.๕๖

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการอันดับมหาวิทยาลัย โดย 
ผ6เว๐๓61:1X5 เกณฑ์ ๑๐๐ ผลการดำเนินงาน ๙๐.๙๑ ร้องละของความก้าวหน้า ๙๐.๙๑

- อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัดที่รับผิดขอบ ๑๐ 
ตัวขี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๘ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ การดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งต้องรอหน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องจำนวนตัวขั้วัดที่
รับผิดชอบ ๑๒ ตัวขี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๑๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑ คือระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/ 
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตามภารกิจชองหน่วยงาน การดำเนินการผลักตันในการประเมินรอบที่ ๒ 
เพ่ือให้บรรลุต่อไป

สรุปในภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๑ เดือน)โดยได้รับการยืนยันผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพแล้วนั้น 
โดยผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๐๕๔๔๒ ผลการประเมินดีเยี่ยม

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ
๒. มอบรองคณบดีทุกท่านเร่งดำเนินการตัวซี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์



ระเบียบวาระที่ ๔ ะ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙
-อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องผลการ 

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙ โดยในภาพรวมของคณะฯ จำนวนสาขาวิชา 
ท้ังส้ิน ๑๔ สาขาวิชา ผลการประเมิน ๓.๑๙ คะแผนผ่าน ระดับคุณภาพดี โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุนและสาขาการ 
บริหารงานตำรวจ ระดับคุณภาพปานกลาง ส่วนอีก ๑๒ สาขาวิชา ระดับคุณภาพดี ผลการประเมินคณะกรรมการ 
ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เปีนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีจุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและ 
แนวทางปรับปรุง ดังน้ัน สาขาวิชาต้องไปดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้ปีลัดไปจะได้มีการ 
พัฒนาและการแกไขจุดที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙
-อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องผลการ 

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙ คณะฯมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการ 
ประเมินครับทั้ง ๔ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวปงชี้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗ ผลการประเมินระดับดีผลการประเมิน 
คณะกรรมการได้ม ีข ้อเสนอแนะเพ ื่อเสริมจุดแข็ง/ประเด ็นที่ข ื่นซม แนวทางเสริมจุดแข็ง จ ุดท ี่ควรพ ัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ดังน้ัน คณะฯต้องไปดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้ปี 
ถัดไปจะได้มีการพัฒนาและการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑
-นายประทีป ซาลี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีแจ้งเรื่องคณะฯ จัดทำแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น ๔,๒๒๐,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย 
แบ่งออกเปีน ๔ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ต ั้งแต ่เด ือนตุลาคม -  ธันวาคม โดยม ีแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่มกราคม -  มีนาคม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตร 
ม าส ท ี่๓ ตั้งแต่เมษายน -ม ิถ ุน ายน แผน การใช ้จ ่ายงบ ป ระมาณ ๑ ,๗ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาทและไตรมาสท ี่๔ ตั้งแต่ 
กรกฎาคม-กันยายน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๔๒๐,๔๐๐ บาท สำหรับงบประมาณที่เหลือจะนำไปซื้อวัสดุเพื่อ 
ใช้ในสำนักงานคณบดีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ ะ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ /\ฐ6กชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ ระดับหน่วยงาน

- อาจารย ์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณ บดีฝ ่ายแผนงานและประก ันค ุณ ภาพแจ ้งเร ื่อง 
โครงการวาระสำคัญประจำปี /ญ6กป3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ 
แบ่งโครงการ จำนวน ๙ โครงการ ผู้รับผิดขอบชองแต่ละโครงการดังต่อไปนี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จำนวน ๒ โครงการ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ และ 
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ



รองคณบดีฝ่ายบริหาร จำนวน ๓ โครงการ โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ 
พัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และโครงการประซาสัมพันธ์ 
เซิงรุก

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๓ โครงการ โครงการส่งเสริมตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ใน 
แหล่งเรียนรู้ และโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน ๑ โครงการ โครงการขยายเครือข ่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

(ะ.๒ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
-อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องคณะฯได้ 

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒(ะ๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมท้ังส้ิน ๑๗ แผน แต่ละแผนจะมีผู้รับผิดชอบดังนี้

ฝ ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบแผนปฏิบัติด้านวิจัย แผนปฏิบัติการการบริการ 
วิชาการ และแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรับผิดชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความ 
เส่ียง แผนการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ฝ่ายบริหารรับผิดชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติการ 
ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เซิงรุก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ายบริการการศึกษารับผิดชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

มตทิี่ประชุม เห็นชอบและอนุมิติแผนดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

ระเบียบวาระที่ ๖  ะ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการบริหารงาน 

ตามโครงการต่าง  ๆ ชองอาจารย์แต่ละท่าน ขอให้การยืมเงินทดรองราชการให้ยีมทีละโครงการ การยืมเงินให้ 
เวียนเปีนรายไตรมาส และเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วส่งรูปรายงาน/กิจกรรมของโครงการทุกโครงการมายังฝ่าย 
แผนงานและประกันคุณภาพ

๖.๒ อาจารย์มัทญา พัชนี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีความประสงค์ขอรับสมัคร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยอีกจำนวน ๑ อัตรา เนื่องจากภาระงานมีจำนวนมาก ตัวขึ้วัดมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

มติท่ีประชุม รับทราบ



ปีดประชุมเวลา (5)(5).(̂ 0 ใ4.

&'0̂  [1x0^
(นายยงยุทธ กิจสันทัด) 

ผู้จดบันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 



ภาพการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพรโสภณิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  

  

  

 


