แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี

วันที่ 29 กันยายน 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของคณะที่ เ น้ น ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของงานให้ เ กิ ด ขึ้ น
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารการจั ด การขององค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบ
ราชการตามแผนปฏิบัติรูประบบบริหารภาครัฐได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
“คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” รวมถึงกาหนดพันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนเสาหลัก และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดเป็นทิศทางการพัฒนาของคณะ
สรุป สาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง ยุ ท ธศาสตร์
โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของคณะจานวน 156 คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้าหนักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของคณะในกรอบของตัวแบบ SWOT ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน พร้อมทั้ง
ศึกษาสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
จุ ด แข็ ง ทั้ ง หมด 13 ปั จ จั ย ค่ า น้ าหนั ก คะแนนความส าคั ญ ของปั จ จั ย จุ ด แข็ ง 5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่
(1)มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะยาวและแผนประจาปี เช่น แผนยุทธศาสตร์
5 ปี และแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี เป็ น ต้ น ท าให้ ค ณะมี ทิ ศ ทางในการท าแผนพั ฒ นาได้ ชั ด เจน (2)การเป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics (3)มีความหลากหลายสาขาวิชา
และมีความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของสังคม (4)การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ (5)มีการทาความร่วมมือด้านการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสูส่ ากล
จุดอ่อน ทั้งหมด 14 ปัจจัย ค่าน้าหนัก คะแนนความสาคัญ ของปัจจัยจุดแข็ง 5 ลาดับแรก ได้แก่
(1)คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติจานวนน้อย (2)ไม่มีวารสารของคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล
สกอ. สกว. และ TCI (3)ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
(4)การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (5)ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา
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โอกาส ทั้งหมด 7 ปัจจัย ค่าน้าหนักคะแนนความสาคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ลาดับแรก ได้แก่ (1)มีกรอบ
แผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาให้คณะมีทิศทางในการทาแผนพัฒนาได้ชัดเจน
(2)การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การทาสหกิจใน
ต่างประเทศมากขึ้น (3)รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (4)การเปิด
ประชาคมอาเซียน อาจมีการสร้างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มากขึ้น (5)ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการ
เรียนการสอน
ภัย คุก คาม ทั้งหมด 9 ปัจจัย ค่าน้าหนัก คะแนนความสาคัญ ของปัจจัยจุดแข็ง 5 ลาดับแรก ได้แก่
(1)การด าเนิ น งานและการแจ้ ง ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ของ สกอ. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม อยู่ ต ลอดเวลา
(2)มีข้อกาหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่องต่าง ๆ (3)โครงสร้างประชากรที่
เปลี่ ย นไป ท าให้ อั ต ราการเกิ ด ลดลง อั ต ราประชากรในวั ย เรี ย นลดลง และมี อั ต ราผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น
(4)มี ม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกสารจ านวนมากที่ เ ปิ ด สอนทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
(5)ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผูส้ นใจที่จะศึกษาต่อ
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในครั้ งนี้ ถื อเป็ นแนวทางในการด าเนิ นการตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลั ย
และตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีหน้าที่ดาเนินการและกากับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทาง
ปัญ ญา ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสั มพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ยุท ธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ
ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร./สมศ.
และสกอ. รวมถึ ง สอดคล้ อ งนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาดั ง กล่ า ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุท ธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุท ธ์/
โครงการ และงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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ทั้ ง นี้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ ก าหนดเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสั งคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี (2) จานวน
หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (3) จานวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของคณะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ (4) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็น
ที่เกี่ยงข้องกับอัตลักษณ์(5) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (6) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(7) ร้อยละของบั ณฑิต ปริญ ญาตรี ที่ไ ด้ งานตรงสาขาวิช า (8) ระดับ ความเชื่ อมั่น และไว้วางใจของบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของคณะ
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจัย (2) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนัก วิจัย (3) ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
(4) ระดั บ คะแนนเฉลี่ย ผลงานของนัก ศึก ษาและผู้สาเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกที่ไ ด้รับ การตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ใ นระดั บ ชาติ หรือนานาชาติ (5) จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไ ด้รับ การนาไปใช้ป ระโยชน์
(6) จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา (7) จานวน
ฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (8) จานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรีย นรู้ 3 ศิลป์ รัตน
โกสิทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ (9) ร้อยละของงานบริการวิชาการทีดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกั บ
หน่ว ยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชนเทีย บกั บ งานบริก ารวิชาการทั้งหมด (10) เงินสนับ สนุนงานวิจัย หรืองาน
สร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย (11) ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ
ตัว ชี้วั ด ความส าเร็จของยุ ท ธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครื อข่ายที่ มีผลผลิต ที่เ ป็นประโยชน์ต่อ คณะ
(2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพั ฒนาคณะ (3) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ผลงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking
(2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (3) ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (4) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของคณะ
โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนเป้าประสงค์เ ชิงยุ ท ธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ และโครงการ/กิ จกรรมของ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์

1.พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงกำร

23
13

แผนงำน/
กลยุทธ์
23
11

10
9
5
6
30

6
8
50

7
8
49

8
8
52

25
11
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ตำรำงที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์
1.พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
แผ่นดิน
5,220,400
-

งบประมำณ
(ภำคปกติ)
44,278,960
710,000

งบประมำณ
(ภำคพิเศษ)
719,200
-

รวม
50,218,560
710,000

5,220,400

4,330,000
1,907,000
51,225,960

719,200

4,330,000
1,907,000
57,165,560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดโครงการวาระสาคัญประจาปี
(Agenda) จานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
2) โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ (ตารา หนังสือ เอกสาร ประกอบการสอน)
3) โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน จานวน 2 โครงการ
ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เ ผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ป ระจาและนัก วิจัย ในระดับ ชาติและ
นานาชาติ
2) โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรูใ้ นแหล่งเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
2) โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีจานวน 9 แผน
1.1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
1.3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
1.4) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1.6) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1.7) แผนการจัดการความรู้
1.8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
1.9) แผนพัฒนาบุคลากร
2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจานวน 5 แผน
2.1) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2.2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
2.3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
2.4) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
2.5) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
5. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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แนวทำงกำรดำเนินกำร
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไปสู่ ก ารจั ด ท าแผนงานและโครงการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง
มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุท ธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ คณะจะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา
อุ ป สรรค ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น จะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไ ขต่ อ ไป การติ ด ตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1.การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้ อ เสนอแนะส าหรั บ น าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ท าแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2.การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
เป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ทราบและด าเนิ น การแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ รวมถึ ง
การจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3.การติด ตามผลการใช้จ่า ยเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้ อจัด จ้า ง และการเบิก จ่ายเงิ นงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารพั ฒ นาควบคู่ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชา คณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการสอน
รายวิชาต่างๆ ที่เป็นส่วนสาคัญของหลักสู ตรการศึกษา ในปี พ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติให้วิทยาลัยครูทุกแห่ง
เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” โดยได้เปิดสอน ใน
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สาขาการศึกษา มีวิชาเอก 3
วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอน
หลักสูตรศิลปะศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2535“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น“คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและตาแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมี
ภาควิชาในกากับดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา
ตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต จานวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ.2543โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละครและโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯ
จึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษา และสาขาศิลปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรมวิชา
เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และ
ภาษาจีน เป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีการศึกษา 2545
คณะฯ จึงได้จัดทาศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร
แผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน “โปรแกรม
วิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะฯ
ได้ทาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย นอร์มอลยูนนาน(Yunnan Normal University)ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center) โดยทาพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชน
ผู้สนใจ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน ” ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ในการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree
Program) ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 2 ปี และอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยนักศึ กษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่ม
เรียนที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไปอนึ่ง ในปีการศึกษา 2547
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คณะได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปีได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอี ก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิส ารสนเทศและในปีก ารศึก ษา 2550 ได้จั ดท าหลัก สูตรใหม่อี ก 2 สาขาวิชา คื อ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
สังคมได้เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2550 และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 /2551 และปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
บริหารงานตารวจตามโครงการร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จานวนทั้งสิ้น 14
หลักสูตร จาแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จานวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร ในปีการศึกษา
2559 มีนักศึกษาคงอยู่จานวนทั้งสิน้ 5,811 คน
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
7. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมิสารสนเทศ
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
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12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
- แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
- แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรจานวน 3 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 35 อาคาร 36 และอาคาร 37 ประกอบด้วย 1)
ห้องเรียน จานวน 41 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการ จานวน 6 ห้อง เช่น
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่พัก ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ ห้องพิจารณาคดีจาลองของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ ERP
(enterprise resource planning) ระบบ E-Office E-learning เป็นต้น
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน

ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 4

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร
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1.4 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2557
2558
2559
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
15
13
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
สำขำวิชำ
ปกติ พิเศษ รวม
สาขาวิชาภาษาไทย
198
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
328
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
303
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
182
สาขาวิชาภาษาจีน
306
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
430
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
346
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและ
เอกชน
สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม 937
การท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิช าการระบบสารสนเทศเพื่ อ 186
การจัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
162
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ
วัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
145
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
134
สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรมและ 395
ธุรกิจที่พัก
ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ 106
สารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์
350
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
19
4,524
รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ 2558
ปีกำรศึกษำ 2559
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม

118
-

198
446
303
182
306

254
378
337
211
347

102
-

254
480
337
211
347

235
366
346
213
338

102
-

235
468
346
213
338

238
-

430
584
-

772
403
-

279
-

772
682
-

712
391
80

279
-

712
670
80

28

965

1,305

37

1,342

1,385

37

1,422

-

186

193

-

193

203

-

203

-

162

179

-

179

164

-

164

59

145
134
454

157
226
585

34

157
226
619

150
189
698

34

150
189
732

-

106

124

-

124

131

-

131

51
-

401
16

417
178

49
-

466
178

455
321

49
-

504
321

494

5,018

6,066

501

6,567

6,377

501

6,878
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1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
สำขำวิชำ
ปกติ พิเศษ รวม
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิ ช าการบริ ห ารภาครั ฐ และ
เอกชน
สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ
วัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรมและ
ธุรกิจที่พัก
ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ
สารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
รวมทั้งสิ้น
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการการศึกษา

ปีกำรศึกษำ 2558
ปีกำรศึกษำ 2559
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม

37
49
63
29
56

21
14
-

37
70
77
29
56

41
79
77
26
65

-

41
79
77
26
65

40
68
47
31
63

17
1
-

40
85
48
31
63

186
-

51
-

237
-

63
110
-

-

63
110
-

62
68
-

55
-

62
123
-

153

-

153

151

-

151

181

-

181

47

-

47

48

-

48

47

-

47

26

-

26

25

-

25

45

-

45

33
24
57

21

33
24
78

34
31
109

-

34
31
109

30
25
77

36

30
25
113

14

-

14

32

-

32

22

-

22

35
809

10
117

45
926

59
950

-

59
950

53
859

109

53
968

-
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนทำของบัณฑิต
ปีกำรศึกษำ

2557
91.99
95.00
86.80

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ณ เดือน พฤษภาคม 2560

2558
83.60
53.54
90.20

2559
96.41
79.69
90.20

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย
จำนวน
สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุ่ ม สาขาวิ ช าการจั ด การสั ง คมและ
วัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรมและธุ ร กิ จ
ที่พัก
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2558

ปีงบประมำณ 2559

ปีงบประมำณ 2560

ผลงำน
4
8
6
3
3

นำไปใช้
4
8
6
3
3

ผลงำน
3
10
2
1
2

นำไปใช้
3
10
2
1
2

ผลงำน
5
7
7
2
4

นำไปใช้
5
7
7
2
4

3
5
13

3
5
13

2
8
13

2
8
13

6
10
4
31

6
10
4
31

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

7

7

9
10
2

9
10
2

2
6
3

2
6
3

4
9
10

4
9
10

5
9
4
95

5
9
4
95

7
5
1
75

7
5
1
75

9
13
2
135

9
13
2
135
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1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร
สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
สา ข า วิ ชา ก า ร จั ดก า ร อุ ตส า ห ก ร รม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
และบริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สายสนับสนุนวิชาการ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2558
2559
2560
9
9
3
1
1
1
1
1
1
3
1
-

2
2
-

4
4
3

3

6

6

1
3

2
3

2

2
3
6
1
34

2
1
1
4
34

2
1
4
2
1
34

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
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1.4.7 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชาการจัด การอุตสาหกรรมการท่องเที่ย วและ
บริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2558
2559
2560
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2

1
3
1

2
2
1
2

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
20

1
1
1
1
1
17

1
1
1
1
1
1
19
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน

ต่า
กว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ต่า
กว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

5

28

8

0

7

30

7

5

28

8

0

7

30

7

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ต่า
กว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

0

7

28

7

0

0

7

28

7

0

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ เดือน กันยายน 2560 บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 42 คน

สายวิชาการ
หน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ. ผศ. รศ.
ศ

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 92
สังคมศาสตร์
92
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ. ผศ. รศ. ศ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ. ผศ. รศ.
ศ.

9

5

0

94

8

3

0

111

11

1

0

9

5

0

94

8

3

0

111

11

1

0

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ เดือน กันยายน 2560 บุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 123 คน รวมศึกษาต่อ 4 คน
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
เดือน พฤษภาคม

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลภายในและภายนอก
เดือน พฤษภาคม

ผู้บริหารกาหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม)
เดือน มิถุนายน

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้นาหนั
้ กคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
เดือน มิถุนายน

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหน่วยงาน
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์การ
เดือน มิถุนายน

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัตงิ านกาหนดโครงการและกิจกรรม
เดือน กรกฏาคม

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-

เสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เดือน สิงหาคม – กันยายน

เดือน ตุลาคม

นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร
2.1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis)
เพื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการระบุ จุ ด แข็ ง ( Strengths)
และจุ ด อ่ อ น (Weaknesses)
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model
ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดี
หรือไม่
 Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่
 System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
 Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับหรือไม่
 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กรเข้มแข็ง
หรืออ่อนแอ
2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิ เ คราะห์ไ ปใช้ ใ นการระบุสถานการณ์ที่เ ป็น โอกาส (Opportunities) และภั ย คุก คาม
(Threats) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกตามหลักการ
PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบ
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
 S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะยาวและแผนประจาปี เช่น แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นต้น ทาให้คณะมีทิศทางในการทาแผนพัฒนาได้ชัดเจน
2) การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics
3) มีความหลากหลายสาขาวิชา และมีความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของสังคม
4) การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่าง ๆ
5) มีการทาความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสู่
สากล
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) ดังต่อไปนี้
1) คณาจารย์มผี ลงานตีพมิ พ์ในระดับชาติและนานาชาติจานวนน้อย
2) ไม่มวี ารสารของคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ. สกว. และ TCI
3) ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4) การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
5) ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา
2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) ดังต่อไปนี้
1) มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาให้ คณะมีทิศทางในการทา
แผนพัฒนาได้ชัดเจน
2) การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การทาสห
กิจในต่างประเทศมากขึ้น
3) รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
4) การเปิดประชาคมอาเซียน อาจมีการสร้างหลั กสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยนใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น
5) ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1) การดาเนินงานและการแจ้งข้อกาหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
2) มีขอ้ กาหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่องต่าง ๆ
3) โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตรา
ผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
4) มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจานวนมากที่เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผูส้ นใจที่จะศึกษาต่อ
2.3 ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในปัจจุบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในตาแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้

ภาพที่ 4 ตาแหน่ง ยุทธศาสตร์ข องคณะมนุษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ใ นปัจ จุบัน จากภาพคณะมนุ ษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ วิ เคราะห์ ต าแหน่ง ยุ ทธศาสตร์ ใ นปั จ จุ บัน โดยใช้โ ปรแกรม Excel ผลปรากฏว่ า คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์อยูใ่ นตาแหน่ง “ป้องกันตัว”

จากผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในตาแหน่ง
“ป้องกันตัว” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น จุดอ่อน ให้เป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้
O14 ไม่มวี ารสารของคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ. สกว. และ TCI
O17 ไม่มกี ารจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
O18 ขาดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O21 คณาจารย์มผี ลงานตีพมิ พ์ในระดับชาติและนานาชาติจานวนน้อย
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O22 ขาดมาตรฐานและกลไกผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
O23 การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
O24 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา
O25 ขาดบรรยากาศในการวิจัยในคณะ ขาดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อกระตุ้นการทาวิจัยที่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น ภัยคุกคาม ให้เป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้
T35 มีขอ้ กาหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่องต่าง ๆ
T36 การดาเนินงานและการแจ้งข้อกาหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
T37 ผูป้ ระเมินการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละ
ตัวชี้วัด และมาตรฐานการตรวจที่เท่าเทียมกัน
T38 มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจานวนมากที่เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
T40 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมี
อัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
2.3.2 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น คณะมนุษยศาตสตร์และสังสังคมศาสตร์ จะสามารถปรับไปอยู่ในตาแหน่ง
“รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้

ภาพที่ 5 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว จากภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ วิ เคราะห์ ต าแหน่ง ยุ ทธศาสตร์ ใ นปั จ จุ บัน โดยใช้โ ปรแกรม Excel ผลปรากฏว่ า คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์อยูใ่ นตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง”
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดขี องความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
S
= Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M
= Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อสังคม
ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A
= Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R
= Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T
= Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี

จุดประสงค์ (Purpose)
1. บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with creative and
innovative concept)
3. ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the
social problems)
4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan
Sunandha Heritage)
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พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแี นวโน้มเป็นนานาชาติ
มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
ภำรกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce graduates with front row quality)
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic services
and transfer technology to communities and international society)
3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services
provision as the Center for Arts and Culture Service Center)
4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop knowledge
for society)
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน (Establish network with outstanding universities in
ASEAN)
6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system for
versatility)
เสำหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม

(Knowledge Capital)
(Morality)
(Partnership)
(Professionalism)
(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบำยในกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สวนสุ นั น ทำ (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ก าหนดนโยบายในการบริห ารและพั ฒนามหาวิท ยาลัย เพื่อ ให้ ก ารด าเนิน งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ง รัด และสร้า งกระบวนการและกลไกการพัฒ นาคณาจารย์และบุ คลากรทุ ก คนให้ ก้าวไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัย ที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 20

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับ สนุน ให้มี ก ารสร้ างเครือ ข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ย นเพื่ อการอนุรัก ษ์และเผยแพร่ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals)

ภาพที่ 6 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลั ก ษณ์ของมหาวิทยาลั ย เป็นที่ยอมรับของผู้ใ ช้บัณฑิต เพื่อสู่ก ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ การยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ
แก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกั บ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยฯ ได้นายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดทาเป็น
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to
Become Sustainable Specialist)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct academic
works for elevating local wisdom sustainably)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish relationship to link local to
network)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)
ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์
มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หลักคือ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็น
เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1.คะแนนเฉลี่ ย การประกั น คุ ณ ภาพภายในประจ าปี
2.จ านวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
3.จ านวนหลั ก สู ต รอั ต ลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ / ห รื อ น า น า ช า ติ ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อั ต ลั ก ษ ณ์ 5 . ร ะ ดั บ ค ะ แ น น คุ ณ ภ า พ
ของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 6.ร้ อ ยละ
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ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานตรงสาขาวิช า และ 8.ระดั บ ความเชื่ อ มั่ นและไว้ ว างใจของสั ง คมที่ มี ต่ อการด าเนิ น การตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่ก ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเ ป้าประสงค์เ ชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วั ดความส าเร็จของยุ ทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิ ชาการ วิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจัย 3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.คะแนนเฉลี่ย
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 5.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 6.จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 7.
จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย (กลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ กลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองาน
สร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาครั ฐ หรื อ ภาคบริ ก ารในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ต่ อ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ
สร้างเครือข่ายความร่ว มมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
2.จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน
ประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความสาเร็จของข้อ ตกลงความร่วมมือ กับเครือข่าย
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จั กและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คอื 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (เทียบ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย)
2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษ ฐ์ของอาจารย์และนัก วิจัย ที่ไ ด้รับ รางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์
และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
แสดงจ านวนเป้ า ประสงค์ เ ชิง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้วั ด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ และโครงการ/กิ จกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
เป้าประสงค์เชิง
แผนงาน/
ตัวชีว้ ัด
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
10
24
27
10
17
14
5
7
32

6
10
57

7
10
58

โครงการ/
กิจกรรม
31
14
8
10
63
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ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูส้ ู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุ ณธรรม คุ ณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุ ค
เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ
เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุรั ก ษ์ พั ฒ นาให้บ ริ ก ารและศูนย์ ก ลางบริก ารข้อ มู ลสารสนเทศทางด้ านศิ ลปวั ฒนธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร์สู่สากล
3.4 เสำหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม

(Knowledge Capital)
(Morality)
(Partnership)
(Professionalism)
(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
W (Wisdom & Creativity)
H (Happiness & Loyalty)
I (Integration & Collaboration)
P (Professionalism)

ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
บูรณาการ และความร่วมมือ
ความเป็นมืออาชีพ

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

วิสัยทัศน์ : คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพบริการ

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนา
องค์การ

1

2

พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

3

สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

4

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

คณะเอตทัคคะที่มคี วามยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

- ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด
- ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
- ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
คณะ

- คณะเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- ความมีชื่อเสียงของคณะ

- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
- ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การบริหารจัดการการดาเนินการตามพันธกิจ

- คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม
- คณะมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

- คณะมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีห่ ลากหลาย
- ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
ต่างประเทศ

นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

- คณะมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริม
และสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
- วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- คณะมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับ
กับความต้องการสังคม

คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย

ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ

- บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานทีด่ ีและอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
- คณะมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
- คณะมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก ที่รองรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
- คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจ

- บุคลากรมีศักยภาพในการริเริม่ สร้างสรรค์งานวิจัย
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะมีสิ่งอานวยความสะดวกและฐานข้อมูลวิจัยที่เป็น
ประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสริมงานวิจัย

คณะมีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- บุคลากรได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ
- ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐาน
- คณะมีการใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งมือต่าง ๆ ของ Social
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

การการจัดการเรียนสอนที่สง่ เสริมและสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิจัยฯ/
ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการศึกษาวิจัยเพือ่ หาแนวโน้มตลาดแรงงาน
ของสาขา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือ
สถานประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปี 2563

ปี 2564

คะแนนเฉลี่ย

≥4.25

≥4.30

≥4.35

≥4.40

1.1.2 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักสูตร

-

-

-

1

1

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

1.1.3 จานวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักสูตร

-

-

-

-

1

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

1.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์

ร้อยละ

≥10
รางวัล

0.20

0.20

0.20

0.20

*เนื่องจากมีการปรับวิธีการเก็บข้อมูล 1.1.5.1 สนับสนุนให้นกั ศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ
จานวนเป็นร้อยละ มหาวิทยาลัยจึงตั้ง งานวิจยั และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติ
ค่าเป้าหมายไว้ที่ 0.20
และนานาชาติ

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับคะแนน

≥4.51

≥4.30

≥4.30

≥4.30

≥4.30

พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเฉลี่ย 1.2.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนนั ทา 4.0
3 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 4.36
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
(SSRU 4.0)

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

≥90

≥88.00

≥88.00

≥88.00

≥88.00 พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเฉลี่ย 1.2.3.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพือ่ คาดการณ์การ
3 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 89.32
เปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงาน
ในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง

1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา

ร้อยละ

≥80

≥75.00

≥75.00

≥75.00

≥75.00 พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเฉลี่ย 1.2.4.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและ
3 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 74.25
ผู้ใช้บัณฑิต

ระดับความเชื่อมั่น

≥4.10

≥4.00

≥4.00

≥4.00

≥4.00

1.3 ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียมีความเชื่อมั่นและ 1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/
ไว้วางใจในการบริหารจัดการการดาเนินการตามพันธกิจ นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ประสิทธิภาพ 1.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณา

ผู้กากับดูแล

ปี 2562

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม

โครงการ

ปี 2561

ประสิทธิผล 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี

คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2560
≥4.20

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ
พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การส่งเสริม หรือพัฒนาให้กบั นักศึกษา

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

≥30.00

≥4.25

≥70.00

≥4.25

≥70.00

≥4.25

≥70.00

≥4.25

*เนื่องจากปีงบประมาณ 2558 สกอ. 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
ได้ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ คุณภาพ
เข้มข้นขึ้น จึงตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ 4.20

1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ University Ranking
นานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเข้า
ประกวด

พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง มีค่า
1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ โครงการจัดการข้อร้องเรียน
เป้าหมายเท่ากับ 4.01
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
*เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับเกณฑ์
โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยจึงตั้งค่า
เป้าหมายไว้ที่ 4.00

≥70.00 เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

≥4.25

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเฉลี่ย
2 ปี มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 4.31
*โดยมหาวิทยาลัยมีค่าคาดหวังความ
พึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก

1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายบริการการศึกษา/
รองคณบดีฝายกิจการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นักศึกษา

1.4.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งให้
โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว”
บัณฑิตเป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ (Start-up) เป็นเจ้าของกิจการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนนั ทา

1.4.2.2 สร้างเครือข่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สห
สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
กิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายบริการการศึกษา/
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชา

1

มิติ

เป้าประสงค์

1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการ
เรียนการสอน

ร้อยละ

≥80.00

≥100.00

≥100.00

≥100.00

≥100.00 *เนื่องจากผลการดาเนินงานของปีที่ 1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
ผ่านมามหาวิทยาลัยมีจานวนอาจารย์ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
ที่มีเว็บไซต์ครบทุกคน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดทาเว็บไซต์เพือ่ การจัดการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ
3.01

ร้อยละ

≥70.00

≥60.00

≥60.00

≥60.00

≥60.00 *มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
60.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญพิจารณ์
(Peer review) จากเครือข่ายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

≥4.01

≥4.31

≥4.31

≥4.31

≥4.31

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพือ่ นาไปสู่การปฏิบัตโิ ดยใช้วิธี Link, Share, Learn

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา เพือ่ นาไปสู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การปฏิบัติ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 ภาษา

การพัฒนา
องค์การ

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิม่ พูน
มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ

≥70

≥85.00

≥85.00

≥85.00

≥85.00 *มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
85.00

1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการ
ในแต่ละสาขา

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ

≥25

≥25.00

≥25.00

≥25.00

≥25.00 *มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
25.00

1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและ โครงการเพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการ
เพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ

≥30

≥33.00

≥35.00

≥37.00

≥40.00 *เนื่องจากเป็นเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
กาหนดร้อยละ 40.00 แต่ดว้ ย
ศักยภาพในปัจจุบันมหาวิทยาลัยจึง
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 33.00

โครงการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้น

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน

ร้อยละ

≥70

≥95.00

≥95.00

≥95.00

1.6.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥80

≥80.00

≥80.00

≥80.00

≥95.00 เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
≥80.00 มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัตงิ าน

โครงการส่งเสริมการปฏิบัตติ นให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥60

≥25.00

≥30.00

≥35.00

≥40.00 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์คะแนน
มาตรฐานการผ่าน
ภาษาอังกฤษ (SSRU STEP) ดังนี้
สายวิชาการ
(ปี61-62) B1:60-69
(ปี63-64) B2:70-99
สายสนับสนุนวิชาการ
(ปี61-62) A1:50-59
(ปี63-64) B1:60-69

1.6.6.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กบั บุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

หัวหน้าภาค
มนุษยศาสตร์

ภาควิชามนุษยศาสตร์

ร้อยละเฉลี่ย

≥60

≥77.00

≥77.00

≥77.00

≥77.00 เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสุขภาวะ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดขี องบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ระดับความเชื่อมั่น

≥4.00

≥4.51

≥4.51

≥4.51

≥4.51

โครงการกากับองค์การที่ดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดแี ละอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนา
สู่องค์กรสุขภาวะ

1.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
บริหารงานที่สอดคล้องตามหลัก
ธรรมภิบาล

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

*โดยมหาวิทยาลัยมีค่าคาดหวังความ 1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรที่ดี
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับมากที่สดุ
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหาร
โครงการปฏิรูปกฎหมาย
จัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ

100

100

100

1000

100

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ภายในเพือ่ สนับสนุนการดาเนินการตามพันธกิจหลักให้
บรรลุเป้าหมาย

2

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารสถานที่ 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอ่ อาคาร
และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตาม สถานทีแ่ ละสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
พันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วน

1.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ

1.10.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้ น
การบริการวิชาการและวิจัยต่องบรายได้จากการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ
ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

≥4.00

≥4.40

≥4.40

≥4.40

≥4.40

≥20

≥20.00

≥20.00

≥20.00

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน
โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ห้องปฏิบัตกิ ารและภฺมิศาสตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจ
นักศึกษา
อื่นๆ

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนงาน/กลยุทธ์

*โดยมหาวิทยาลัยมีค่าคาดหวังความ 1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
พึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สดุ
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

≥20.00 *มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
20.00

1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการจัดหารายได้ดว้ ยการบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัยฯ

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนา
ไปใช้ประโยชน์

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มกี ารจด
อนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรือทรัพย์สินทางปัญญา

คุณภาพบริการ 2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณ
2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ
จะพิจารณาจากศักยภาพของ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง ระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชาติ
และนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

รปม.

ในแต่ละกลุ่มสาขาจะพิจารณาจาก 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ
ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง โดยมีผลดังนี้ งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ในการ
กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และ
พัฒนาสังคม ชุมชน
สังคมศาสตร์ 183.33

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณ
2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ
จะพิจารณาจากศักยภาพของ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั ร
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง หรือทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการจดลิขสิทธิแ์ ละสิทธิบตั ร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

*นับจานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ 1.2.4.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและ
ที่เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
ผู้ใช้บณ
ั ฑิต

โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่ง
2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ
เฉลี่ย 3 ปี มีคา่ เป้าหมายเท่ากับ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับ
33.35
การตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
*เนื่องจากเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ.กาหนดร้อยละ 30.00
มหาวิทยาลัยจึงตั้งค่าเป้าไว้ที่ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

≥10

≥3.00

≥4.00

≥5.00

≥6.00

*มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
3.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน
เฉลี่ย

-

≥3.00

≥3.00

≥3.00

≥3.00

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน
เฉลี่ย

-

≥3.00

≥3.00

≥3.00

≥3.00

2.2.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลงาน

5

≥175

≥180

≥185

≥190

2.3.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มกี ารจด
อนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรือทรัพย์สินทางปัญญา
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลงาน

2.4.1 จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ ในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ

2.4.2 จานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

ค่าเป้าหมาย

ฐานความรู้/
องค์ความรู้

-

1

1

1

1

14

14

14

14

14

คน

-

15,000

15,000

15,000

15,000 *มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
15,000

2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความสาคัญกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริการวิชาการ
แก่สังคม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความสาคัญ
กับเอกลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

ร้อยละ

10

≥10.00

≥10.00

≥10.00

≥10.00 *มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
10.00

2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นาชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

*เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
มหาวิทยาลัยจึงตั้งเป้าหมายตาม
≥25,000 เกณฑ์ สกอ.

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน
งานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย
เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บาท

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บาท

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด

โครงการ

ร้อยละ

≥25,000

≥25,000

≥25,000

≥25,000

≥20

≥3.00

≥3.00

≥3.00

≥3.00

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณ
จะพิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

1

มิติ

เป้าประสงค์

ุ ภาพได้ตาม
ประสิทธิภาพ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคณ
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ

ตัวชี้วัด

การพัฒนา 2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย
องค์การ นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสิ่งอานวย
ความสะดวกและฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นประโยชน์และเอื้อ
ต่อการส่งเสริมงานวิจัย

ค่าเป้าหมาย

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

≥80.00 พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่ง
2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามคิดริเริ่ม โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย
เฉลี่ย 3 ปี มีคา่ เป้าหมายเท่ากับ
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
86.26
*มหาวิทยาลัยจึงตั้งค่าเป้าหมายไว้
ที่ 80.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานข้อมูล ที่เอื้อต่อการ
14,000 เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณ
จะพิจารณาจากศักยภาพของ
ส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงคุณภาพ 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้านการ
(Milestone) จะกาหนดค่าเป้าหมาย วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ความสาเร็จอยู่ที่ระดับ 5

วารสาร

2

6

7

8

9

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณ
2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คณ
ุ ภาพและ
จะพิจารณาจากศักยภาพของ
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

2.7.2 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

วารสาร

-

-

-

-

1

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณ
จะพิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงคุณภาพ 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
(Milestone) จะกาหนดค่าเป้าหมาย ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ความสาเร็จอยู่ที่ระดับ 5

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย

ร้อยละ

≥90

≥80.00

≥80.00

≥80.00

คน

≥1,000

14,000

14,000

14,000

2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน
การดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ

2.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ
บริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความ
ต้องการของสังคม

หน่วยนับ

2.10.1 จานวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย

2

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชือ่ มโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น
มิติ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงำน/กลยุทธ์

โครงกำร

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

≥20

100.00

100.00

100.00

100.00 พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังซึ่งมีคา่ 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน
เป้าหมายเท่ากับ 100
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย
การพัฒนามหาวิทยาลัย
*มหาวิทยาลัยจึงตั้งค่าเป้าหมายไว้
ที่ 100

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

เครือข่าย

1

≥5

≥5

≥5

≥5

พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังซึ่งมีคา่ 3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
เป้าหมายเท่ากับ 5
พัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ
*มหาวิทยาลัยจึงตั้งค่าเป้าหมายไว้ วิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
ที่ 5

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

-

≥40

≥40

≥40

≥40

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ 3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง 3.2.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่าย

3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 3.3.1 ระดับความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
เครือข่ายต่างประเทศ

ประสิทธิภาพ 3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ/ 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

แนวทำงกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย

ปี 2561

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมหาวิทยาลัย

หลากหลาย

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

คุณภาพบริการ 3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่

หน่วยนับ

ร้อยละ

-

≥50.00

≥50.00

≥50.00

3.5.1 ระดับความสาเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
การพัฒนา 3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐานข้อมูล
องค์การ เครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/
กิจการนักศึกษา/ ฝ่ายบริการการศึกษา/
รองคณบดีฝ่าย
ฝ่ายวิจัยฯ/
วิชาการ/
ภาควิชา/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
สาขาวิชา
หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/
กิจการนักศึกษา/ ฝ่ายบริการการศึกษา/
รองคณบดีฝ่าย
ฝ่ายวิจัยฯ/
วิชาการ/
ภาควิชา/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
สาขาวิชา
หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสาขาวิชา

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ
ของเครือข่าย

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
หัวหน้าสาขาวิชา

ฝ่ายบริการการศึกษา/
สาขาวิชา

≥50.00 เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ 3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทาง โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
พิจารณาจากศักยภาพของ
วิชาการในต่างประเทศ
ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง
โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน
(ASEAN Academic Alliance: AAA)

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงคุณภาพ 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหาร โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
(Milestone) จะกาหนดค่าเป้าหมาย เครือข่าย
เครือข่าย
ความสาเร็จอยู่ที่ระดับ 5

ระดับความสาเร็จ

≥10

5

5

5

5

*มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการ
สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ผู้กำกับดูแล

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
ฝ่ายวิจัยฯ/
รองคณบดีฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา

1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นที่รู้จักและ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

พิจารณาจากข้อย้อนหลัง ซึ่งผลการ 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
ดาเนินงานมีแนวโน้มลดลงในส่วนของ จัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศและใน
เอเชีย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

4.1.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics
Ranking

ร้อยละ

100

100

100

100

100

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอ่ จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

-

≥0.50

≥1.00

≥1.50

≥2.00

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ โครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
และนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ร้อยละ

-

≥0.50

≥1.00

≥1.50

≥2.00

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.1.3.1 สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือการไปบรรยายระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

รปม.

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥60

≥80.00

≥80.00

≥80.00

≥80.00 *มหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่
80.00

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

คน

≥0.5
ร้อยละ

26

26

26

26

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ

4.4.1 จานวนหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

-

-

1

1

1

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงคุณภาพจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

คน

≥2
ร้อยละ

13

13

13

13

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงปริมาณจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.4.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ชาวต่างชาติ

4.5 บุคลากรได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ 4.5.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้ นการเรียนการสอน การวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ

คน

-

-

1

1

1

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงคุณภาพจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน
ได้มาตรฐาน

4.6.1 จานวนห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้รับรองมาตรฐาน

ห้อง

-

2

5

8

10

4.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.7.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

4.2 ความมีชื่อเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ความเป็นนานาชาติ
4.4.2 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาติ

การพัฒนา
องค์การ

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายวิจัยฯ

4.5.1.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและ
ผู้ใช้บัณฑิต

โครงการสร้างต้นแบบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
สู่นานาชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายวิจัยฯ

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงคุณภาพจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.6.1.1 จัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารสู่มาตรฐาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายบริการการศึกษา

เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เป็นเชิงคุณภาพจะ
พิจารณาจากศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยหรือข้อมูลที่ใกล้เคียง

4.7.1.1 สนับสนุนใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ
Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ ำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 28

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอตทัคคะที่มี
ความยัง่ ยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตและสังคม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ปี 2558

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี

คะแนนเฉลี่ย

3.14

1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์
QS

ร้อยละ

-

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์

ร้อยละ

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ระดับคะแนน

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรง
สาขาวิชา
1.3 ผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่ และ 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/
ไว้วางใจในการบริหารจัดการการดาเนินการตามพันธกิจ นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ประสิทธิภาพ 1.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ
การจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัต
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

4
ระดับ
ความ
สาเร็จ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

ปี 2560
ปี 2559
(11 เดือน)
3.52
3.97

33.33

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

โครงการพิเศษ ภาค
ปกติ (ตร)

โครงการภาคพิเศษ
(บุคคลทั่วไป)

ศูนย์ ระนอง

โครงการพิเศษ
ปริญญาโท

รวม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ

≥60.00

1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ University Ranking
นานาชาติ

10,000

ฝ่ายวิจัยฯ/
10,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
รองคณบดีฝ่าย ฝ่ายบริการการศึกษา
วิชาการ

50,000

50,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

33,149,460

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

0.20

1.1.3.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติ
และนานาชาติ

4.36

4.22
ระดับ
คุณภาพ

4.51

≥4.30

1.2.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
(SSRU 4.0)

ร้อยละ

90.35

81.22

96.41

≥ 88.00

1.2.2.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงาน
ในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงาน
ของสาขา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ร้อยละ

70.87

61.13

82.75

≥ 75.00

1.2.3.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและ
ผูใ้ ช้บัณฑิต

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผูใ้ ช้บัณฑิตหรือ
สถานประกอบการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ระดับความเชื่อมัน่

-

4.31

3.88

≥4.00

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ โครงการจัดการข้อร้องเรียน
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการ

18,055,580

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ร้อยละ

-

-

100

≥70.00

1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเข้า
ประกวด

1,000,000

7 รางวัล 10 รางวัล 14 รางวัล

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

-

4.11
ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.51

≥4.25

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการ
จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

-

-

100

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่า
กว่าระดับ 3.01

ร้อยละ

-

3.05

-

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

การพัฒนา
องค์การ

คณะมนุษย์ ภาค
พิเศษ

≥4.25

26,148,560

13,855,400

719,200

4,072,000

4,200,180

840,000

949,000

420,700

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

20,000

20,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร

65,000

65,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

20,000

20,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

2,600,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ ให้
โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว”
บัณฑิตเป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ (Start-up) เป็นเจ้าของกิจการ

1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

คณะมนุษย์ ภาค
ปกติ
1,000,000

1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา

600,000

100

1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจา
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดทาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

15,000

15,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

85.71

≥70.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญพิจารณ์
(Peer review) จากเครือข่ายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

300,000

300,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

-

3.86

≥4.31

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

100,000

100,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ

-

-

94.12

≥85.00

1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการ
ในแต่ละสาขา

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ

14.71

11.21

9.76

≥25.00

1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและ โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

12.75

14.01

19.51

≥ 33.00

โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน

ร้อยละ

100

-

89.19

≥95.00

1.6.3.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

1,350,000

2,000,000

350,000

50,000

230,000

10,000

1,700,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

50,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

240,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

-

ปี 2558

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

ปี 2560
ปี 2559
(11 เดือน)
89.10

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

คณะมนุษย์
ปกติ

ภาค

ผู้กากับดูแล

รวม

1.6.5.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

200,000

200,000

100,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

300,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

68.69

≥77.00

1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสุขภาวะ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

100,000

1.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
บริหารงานที่สอดคล้องตามหลัก
ธรรมภิบาล

1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเชื่อมัน่

4.66

-

4.14

≥4.51

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการกากับองค์การที่ดี

150,000

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ

-

-

85.71

100.00

1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

4.53

-

3.78

≥4.40

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน
โครงการปรัปปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
ห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ สิ่งแวดล้อม
พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ ๆ

-

-

-

21.22

25,000

1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

-

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

≥25.00

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการพิเศษ
ปริญญาโท

30.87

4.64
ระดับ
ความ
เชื่อมัน่

บาท/คน

ศูนย์ ระนอง

10,000

ร้อยละเฉลี่ย

1.10.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา

โครงการภาคพิเศษ
(บุคคลทั่วไป)

1.6.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการ
พัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

1.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถ
บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ

โครงการพิเศษ ภาค
ปกติ (ตร)

≥80.00

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการทางาน

1.9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารสถานที่ 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ
และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตาม อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของ
พันธกิจได้อย่าง
มหาวิทยาลัย
ครบถ้วน

คณะมนุษย์ ภาค
พิเศษ

150,000

5,000

44,278,960

719,200

11,482,180

840,000

949,000

420,700

ภาควิชามนุษยศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

700,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัยฯ

5,000

700,000

หัวหน้าภาควิชา
มนุษยศาสตร์

ฝ่ายบริหาร

58,690,040

2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ปี 2558

ปี 2559

36.47

41.64

ปี 2560
(11 เดือน)
55.45

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย

-

-

1.63

≥3.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

-

-

-

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทัง้ หมด

45.1
ร้อยละ

5

36

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

2.3.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

คุณภาพบริการ 2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม

2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทตี่ ีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561
≥30.00

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

คณะมนุษย์
ภาคปกติ
300,000

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับ ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและ
การตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
นานาชาติ

฿

≥3.00

2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชาติ
และนานาชาติ

฿

10,000 ฿

60.00

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทไี่ ด้จากการวิจัย
เพือ่ การพัฒนา

฿

10,000

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
หรือทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

฿

10,000

โครงการพิเศษ
ภาคปกติ (ตร)

50,000

โครงการพิเศษ
ปริญญาโท
฿
50,000 ฿

฿

ผูก้ ากับดูแล ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ

รวม

350,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

60,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

รปม.

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

฿

10,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

-

-

≥1

2.4.1 จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ทเี่ พิม่ ขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ

1

1

1

≥1

2.4.1.1พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและ
ผู้ใช้บัณฑิต

โครงการเพิม่ จานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

฿

100,000

฿

100,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการทีด่ าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด

-

-

14.29

≥10.00

2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผู้นาชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพือ่ การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

฿

10,000

฿

10,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน
งานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย
เครือข่าย

฿

30,000

฿

30,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทงั้ หมด

87,097.92 69,092.16 70,614.92

≥25,000

-

-

5.33

≥ 3.00

-

-

-

5

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย

฿

50,000

฿

50,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.7 วารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ

-

-

-

1

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ

฿

140,000

฿

140,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ 2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการ
บริการวิชาการ ทีไ่ ด้มาตรฐาน และสอดรับกับความ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต้องการของสังคม
อุดมศึกษาทีก่ าหนด

-

-

-

5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

฿

10,000

฿

10,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

ประสิทธิภาพ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน
มาตรฐาน และเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ และนานาชาติ การดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพ
และเป็นทีย่ อมรับ

1

ผลการดาเนินงาน
มิติ
การพัฒนา
องค์การ

เป้าประสงค์
2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัด
2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีม่ ี
ผลงานวิจัย

ปี 2558

ปี 2559

85.00

92.59

รวมงบประมาณทั้งสิน้

ปี 2560
(11 เดือน)
78.15

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561
≥80.00

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดริเริ่ม โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

฿

คณะมนุษย์
ภาคปกติ
40,000

฿

710,000

โครงการพิเศษ
ภาคปกติ (ตร)

฿

50,000

โครงการพิเศษ
ปริญญาโท

฿

รวม
฿

40,000

50,000 ฿

810,000

ผูก้ ากับดูแล ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชือ่ มโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ปี 2558

ปี 2559

-

100

ปี 2560
(11 เดือน)
100

3.1.2 จานวนเครือข่ายทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

-

5

5

5

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีม่ ี
การดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง

-

-

-

≥40

3.1 เครือข่ายมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเกิด
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ผี ลผลิตทีเ่ ป็นประโยชน์
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมหาวิทยาลัย

คุณภาพบริการ 3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศทีห่ ลากหลาย

3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 3.3.1 ระดับความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
เครือข่ายต่างประเทศ

-

-

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

-

ปี 2561
100.00

≥50.00

แผนงาน/กลยุทธ์
3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ใี ห้กบั เครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเปิดโอกาสการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย ฿
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

การพัฒนา
องค์การ

3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐานข้อมูล
3.5.1 ระดับความสาเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย

โครงการพิเศษ
ภาคปกติ (ตร)

ผูก้ ากับดูแล ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ

รวม
฿

10,000 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ/
หัวหน้า
ภาควิชา/
หัวหน้า
สาขาวิชา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
ฝ่ายบริการ
การศึกษา/
ฝ่ายวิจัยฯ/
ภาควิชา/
สาขาวิชา

฿

20,000

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ/
หัวหน้า
ภาควิชา/
หัวหน้า
สาขาวิชา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
ฝ่ายบริการ
การศึกษา/
ฝ่ายวิจัยฯ/
ภาควิชา/
สาขาวิชา

3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีสว่ นร่วมในการ
โครงการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั เครือข่าย
พัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)

฿

20,000

3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ

฿

100,000 ฿

100,000 ฿

200,000 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.2.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่าย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ
ของเครือข่าย

฿

100,000 ฿

100,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทาง โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
วิชาการในต่างประเทศ
ต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่ง
อาเซียน (ASEAN Academic Alliance: AAA)

ประสิทธิภาพ 3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ/ 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

คณะมนุษย์
ภาคปกติ
10,000

฿

4,000,000

฿

4,000,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

฿

100,000

฿

100,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

-

-

5

5

3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหาร โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
เครือข่าย
จัดการเครือข่าย

฿

50,000

฿

50,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
หัวหน้า
สาขาวิชา

ฝ่ายบริการ
การศึกษา/
สาขาวิชา

-

-

-

5

3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลทีเ่ อื้อต่อการ
สร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่าย

฿

50,000

฿

50,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ /
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายวิจัยฯ/
ฝ่ายกิจการ

฿

4,330,000 ฿

200,000 ฿

4,530,000

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
(11 เดือน)

ปี 2561

1
ระดับ
ความ
สาเร็จ

90.91

90.91

100

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยทีไ่ ด้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

-

-

-

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ

-

-

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย

-

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลีย่ น

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ ามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีเ่ ป็น
ชาวต่างชาติ

ประสิทธิผล

4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นทีร่ ู้จักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

การพัฒนา
องค์การ

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

คณะมนุษย์
ภาคปกติ

โครงการพิเศษ ภาค
ปกติ (ตร)

โครงการพิเศษ
ปริญญาโท

ผู้กากับดูแล ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รวม

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
จัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ

฿

20,000

฿

20,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

≥0.50

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

฿

20,000

฿

20,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัยฯ

-

≥0.50

4.1.3.1 สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือการไปบรรยายระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

฿

10,000

฿

10,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

รปม

-

98.25

≥80.00

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ตรงตามกลุม่ เป้าหมายทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

฿

150,000 ฿

185,000 ฿

635,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

-

-

0.94

2

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่ นจานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ

฿

10,000

฿

10,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

-

-

1.68

1

4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจาและนักวิจัยชาวต่างชาติ
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

฿

1,647,000

฿

1,647,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายวิจัยฯ

4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน 4.5.1 จานวนห้องปฏิบตั ิการทีไ่ ด้รับรองมาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

-

-

-

3

4.5.1.1 จัดหาสิง่ สนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการสูม่ าตรฐาน

฿

30,000

฿

30,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

4.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ
ของ Social Media ทีท่ นั สมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

4

5

4.6.1.1 สนับสนุนใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ
Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สอื่ สังคม
ออนไลน์ (Social Media)

฿

20,000

฿

20,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

฿

1,907,000

185,000 ฿

2,392,000

4.2 ความมีชื่อเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

รวมงบประมาณทั้งสิน้

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษานานาชาติ

฿

300,000 ฿

300,000

฿

1

ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบตั แิ ละกำรติดตำมประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับ กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้ำหมำย
1. ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
2. มี ก ลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารจั ด ท าแผนงาน
และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
3. ก าหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายดั ง กล่ า ว จึ ง วางมาตรการและก า หนดแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
1. เสริม สร้า งความเข้ าใจในแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติ ก าร ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เ กี่ย วข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติไ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1. สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์
และแผนปฏิบั ติ ก าร ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 โดยการจัดเวที สร้ างความเข้า ใจในภารกิจ เป้ าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 29

และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ให้ กั บ บุ ค ลากร ให้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3. ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4. จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สู่การประเมินผลงาน
1.5. ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1. สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(5) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(6) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
(7) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
(8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(9) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(10) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(11) แผนพัฒนาบุคลากร
(12) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(13) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(14) แผนการจัดการความรู้
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(15) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(16) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(17) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(18) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(19) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2. กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3. ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่ ว ม รวมทั้ ง ต้ อ งอาศั ย กระบวนการและกลไกการผนึ ก ก าลั ง ในหลายมิ ติ ใ นการประสานแผนงาน แผนเงิ น
และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ
ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ร วบรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ ายทอดแผนยุ ท ธศาสตร์อ อกมาเป็น แผนปฏิบั ติก าร โดยนากลยุ ท ธ์และแนวทางการด าเนินงาน
มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ ายทอดแผนยุ ทธศาสตร์ไ ป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุท ธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่ว ยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขับ เคลื่อน
แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มคี วามก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
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การติดตามและประเมินผล
เมื่ อ มี ก ารแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภายใน คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ แล้วคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา
อุ ป สรรค ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น จะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไ ขต่ อ ไป การติ ด ตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้ อ เสนอแนะส าหรั บ น าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ท าแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยการจั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สสู่ าธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีก ลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกั บ ผลงานในระดับ สาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกั บ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
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ภำคผนวก 2
ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุก คาม โดยการให้น้าหนัก ความสาคัญ ว่าประเด็นใดมีความสาคัญ มากที่สุด
ตามล าดั บ โดยมี บุค ลากรของคณะมนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

ด าเนิ น การเลื อกกลุ่ มตั ว อย่า งตอบ

แบบสอบถามจานวน 32 ท่าน ผลการประเมินของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้
1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ

คะแนน

ประเด็นจุดแข็ง

S1

190

S9
S2

148
105

S10

82

S5

61

มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะยาวและแผนประจาปี
เช่น แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นต้น ทาให้คณะมีทิศทางในการ
ทาแผนพัฒนาได้ชัดเจน
การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics
มีความหลากหลายสาขาวิชา และมีความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม
การส่ง เสริมให้อ าจารย์ และบุ คลากรได้ มีโ อกาสศึ ก ษาต่อ ในระดั บ ที่ สูง ขึ้น และมี ก าร
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
มีการทาความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อยกระดับการเรียน
การสอนสู่สากล

2. น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
W21
W14
W16
W23
W24

57
42
41
40
35

คณาจารย์มผี ลงานตีพมิ พ์ในระดับชาติและนานาชาติจานวนน้อย
ไม่มวี ารสารของคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ. สกว. และ TCI
ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา
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3. น้ำหนักคะแนนของโอกำส
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นของโอกาส
O31

35

O30

30

O33
O28

24
22

O34

21

มีก รอบแผนการอุด มศึก ษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุด มศึก ษาท าให้คณะมี
ทิศทางในการทาแผนพัฒนาได้ชัดเจน
การเปิดประชาคมอาเซียน อาจมีการสร้างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม การ
แลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น
รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา
การทาสหกิจในต่างประเทศมากขึ้น
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการเรียน
การสอน

4. น้ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นของภัยคุกคาม
T36

80

T35
T40

74
62

T38

44

T39

43

การดาเนินงานและการแจ้งข้อกาหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
มีขอ้ กาหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่องต่าง ๆ
โครงสร้างประชากรที่เ ปลี่ย นไป ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัย เรีย น
ลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจานวนมากที่เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศึกษาต่อ
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5.ตำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในตาแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้

จากผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในตาแหน่ง
“ป้องกันตัว” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น จุดอ่อน ให้เป็นระดับสูงขึน้ ดังนี้
O14 ไม่มวี ารสารของคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ. สกว. และ TCI
O17 ไม่มกี ารจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
O18 ขาดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O21 คณาจารย์มผี ลงานตีพมิ พ์ในระดับชาติและนานาชาติจานวนน้อย
O22 ขาดมาตรฐานและกลไกผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
O23 การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
O24 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา
O25 ขาดบรรยากาศในการวิจัยในคณะ ขาดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อกระตุ้นการทาวิจัยที่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น ภัยคุกคาม ให้เป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้
T35 มีขอ้ กาหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ทาให้เกิดข้อจากัดในเรื่องต่าง ๆ
T36 การดาเนินงานและการแจ้งข้อกาหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
T37 ผูป้ ระเมินการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละ
ตัวชี้วัด และมาตรฐานการตรวจที่เท่าเทียมกัน
T38 มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจานวนมากที่เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
T40 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมี
อัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น คณะมนุษยศาตสตร์และสังสังคมศาสตร์ จะสามารถปรับไปอยู่ในตาแหน่ง
“รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้
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ภำคผนวก 3
ประมวลภำพกิจกรรมกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
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ประมวลภำพกิจกรรม
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ภำคผนวก 4
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วม
ผู้บริหาร
ผศ.ดร.นิพนธ์
ศศิธรเสาวภา
อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า
อาจารย์วิลาสินี
จินตลิขติ ดี
ผศ.ดร.ณัฐพล
ใจจริง
อาจารย์มัทญา
พัชนี
ดร.ขันทอง
ใจดี
อาจารย์กฤติกา
ผลเกิด
อาจารย์อังคณา
สุขวิเศษ
อาจารย์จนิ ทมา
หวังสมโชค
อาจารย์ไพลิน
กลิ่นเกษร
อาจารย์กณิกนันท์
โภชฌงค์
อาจารย์สัคพัศ
แสงฉาย
ผศ.ฉันทัช
วรรณถนอม
อาจารย์จารุมน
หนูคง
อาจารย์ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน
อาจารย์เนตรนภา
เหลืองสอาด
อาจารย์พรสมิทธิ์
ฉายสมิทธิกุล
อาจารย์กมลวรรณ
อยู่วัฒนะ
อาจารย์บุญวัฒน์
สว่างวงศ์
บุคลากร
นายยงยุทธ
กิจสันทัด
นายอรรถสิทธิ์
นิกรวัฒน์
บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตารวจ

หัวหน้าสานักงานคณบดี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
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