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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงานให้เกิดขึ้น  

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบ

ราชการตามแผนปฏิบัติรูประบบบริหารภาครัฐได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

ของงานเพื่อให้ทุกหนว่ยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ  

“คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” รวมถึงก าหนดพันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์ตลอดจนเสาหลัก และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาของคณะ 

 สรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการวิ เคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของคณะจ านวน 156 คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของคณะในกรอบของตัวแบบ SWOT ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง

ศึกษาสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  

 จุดแข็ง ทั้งหมด 13 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1)มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะยาวและแผนประจ าปี เช่น แผนยุทธศาสตร์  

5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นต้น ท าให้คณะมีทิศทางในการท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน  (2)การเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics (3)มีความหลากหลายสาขาวิชา 

และมีความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ ตอบสนองความตอ้งการของสังคม (4)การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มี

โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ (5)มีการท าความร่วมมือด้านการศึกษากับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสูส่ากล 

 

 จุดอ่อน ทั้งหมด 14 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1)คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนน้อย (2)ไม่มีวารสารของคณะที่อยู่ในฐานข้อมูล 

สกอ. สกว. และ TCI (3)ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

(4)การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (5)ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา 
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 โอกาส ทั้งหมด 7 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่ (1)มีกรอบ

แผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าให้คณะมีทิศทางในการท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน 

(2)การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การท าสหกิจใน

ต่างประเทศมากขึ้น (3)รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์  (4)การเปิด

ประชาคมอาเซียน อาจมีการสร้างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มากขึ้น (5)ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการ

เรียนการสอน 

 

 ภัยคุกคาม ทั้งหมด 9 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1)การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา   

(2)มีข้อก าหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ  (3)โครงสร้างประชากรที่

เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น   

(4)มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจ านวนมากที่ เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  

(5)ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลตอ่ผูส้นใจที่จะศกึษาต่อ 

 

 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มีหน้าที่ด าเนินการและก ากับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 

1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทาง

ปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ  

 ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร./สมศ. 

และสกอ. รวมถึงสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดังกล่าว  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์/

โครงการ และงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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 ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) จ านวน

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (3) จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของคณะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาต ิ(4) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็น

ที่เกี่ยงข้องกับอัตลักษณ์(5) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (6) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(7) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา (8) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศษิย์เก่าต่อการด าเนนิการตามภารกิจของคณะ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของแหลง่ทุน เผยแพรท่ั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

(4) ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (5) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์  

(6) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา (7) จ านวน

ฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (8) จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตน

โกสิทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ (9) ร้อยละของงานบริการวิชาการทีด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด (10) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (11) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทั้งหมด  

 



 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก คือ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ 

(2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ (3) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ

ด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง (4) ร้อยละความส าเร็จของขอ้ตกลงความรว่มมอืกับเครือขา่ยต่างประเทศ  

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   คือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ผลงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking  

(2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (4) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของคณะ 

 

 โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ

โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงำน/ 

กลยุทธ ์

โครงกำร 

1.พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 23 23 25 

2.สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างย่ังยนื 

9 13 11 11 

3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 5 6 7 8 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 6 8 8 8 

รวมท้ังสิ้น 30 50 49 52 

 

 

 



 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตำรำงที่ 2  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร ์ งบประมำณ 

แผ่นดิน 

งบประมำณ 

(ภำคปกติ) 

งบประมำณ  

(ภำคพิเศษ) 

รวม 

1.พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 5,220,400 44,278,960 719,200 50,218,560 

2.สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างย่ังยนื 

- 710,000 - 710,000 

3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น - 4,330,000 - 4,330,000 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ - 1,907,000 - 1,907,000 

รวมท้ังสิ้น 5,220,400 51,225,960 719,200 57,165,560 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

 2) โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ (ต ารา หนังสือ เอกสาร ประกอบการสอน)  

 3) โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน จ านวน 2 โครงการ 

ได้แก่ 

 1) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 2) โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ำยและท้องถ่ิน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ  

 2) โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  

 2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน  

ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเกณฑป์ระกันคุณภาพ มีจ านวน 9 แผน   

 1.1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

 1.2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย   

 1.3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  

 1.4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 1.5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

 1.6) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 1.7) แผนการจัดการความรู้  

 1.8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

 1.9) แผนพัฒนาบุคลากร  

2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย มีจ านวน 5 แผน   

 2.1) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม  

 2.2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

 2.3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 2.4) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย  

 2.5) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

5. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

6. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ  

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  

มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

 

กำรติดตำมและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

 1.การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน

และข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 2.การตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

เป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้

ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ เป้าหมายที่ตั้ ง ไว้  รวมถึง  

การจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

 3.การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวชิา คณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการสอน

รายวิชาต่างๆ ที่เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศึกษา 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“คณะวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น“คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและต าแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมี

ภาควิชาในก ากับดูแล 11 ภาควิชา  ต่อมาในปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา

ตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต จ านวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ.2543โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชา

นาฏศิลป์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละครและโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯ 

จงึมโีปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศกึษา และสาขาศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรมวิชา  

เนื่องจากปัจจุบันมคีวามต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และ

ภาษาจีน เป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีการศึกษา 2545 

คณะฯ จึงได้จัดท าศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร 

แผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหลง่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพโดยเปิดสอน “โปรแกรม

วิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชาภาษาจนี”  ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศกึษา 2546  นอกจากนี้คณะฯ

ได้ท าความรว่มมอืทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย นอร์มอลยูนนาน(Yunnan Normal University)ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center) โดยท าพิธีเปิด

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชน

ผู้สนใจ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ระดับ

ปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

ในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree 

Program) ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 2 ปี และอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่ม

เรียนที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไปอนึ่ง ในปีการศึกษา 2547
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คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปีได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศและในปีการศึกษา 2550 ได้จัดท าหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สังคมได้เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2550 และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาค

เรียนที่ 1 /2551 และปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑติ 

ปีการศึกษา 2557 คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารงานต ารวจตามโครงการรว่มมอืทางวิชาการกับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

ปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โครงการจัดการเรยีนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 14 

หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  ในปีการศึกษา 

2559 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวนทั้งสิน้ 5,811 คน  

 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

7. หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

11. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
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12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 - แขนงวิชาสารสนเทศศกึษา 

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 - แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

 - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

 ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวน 3 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 35 อาคาร 36 และอาคาร 37 ประกอบด้วย 1) 

ห้องเรียน จ านวน 41 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการ จ านวน 6 ห้อง เช่น 

ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่พัก ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ ห้องพิจารณาคดีจ าลองของ

สาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ ERP 

(enterprise resource planning) ระบบ E-Office E-learning เป็นต้น 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างหนว่ยงาน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญำตรี 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีกำรศึกษำ 

2557 

ปีกำรศึกษำ 

2558 

ปีกำรศึกษำ 

2559 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจนี  1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศกึษา 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 1 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิตศิาสตร ์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 16 15 13 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย  198 - 198 254 - 254 235 - 235 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 328 118 446 378 102 480 366 102 468 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 303 - 303 337 - 337 346 - 346 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 182 - 182 211 - 211 213 - 213 

สาขาวิชาภาษาจีน  306 - 306 347 - 347 338 - 338 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

แขนงวชิาการปกครองท้องถิ่น 

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและ

เอกชน 

 

430 

346 

- 

 

- 

238 

- 

 

430 

584 

- 

 

772 

403 

- 

 

- 

279 

- 

 

772 

682 

- 

 

712 

391 

80 

 

- 

279 

- 

 

712 

670 

80 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและบริการ 

937 28 965 1,305 37 1,342 1,385 37 1,422 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

186 

 

162 

 

- 

 

- 

 

186 

 

162 

 

193 

 

179 

 

- 

 

- 

 

193 

 

179 

 

203 

 

164 

 

- 

 

- 

 

203 

 

164 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

 

145 

134 

 

 

- 

- 

 

 

145 

134 

 

 

157 

226 

 

 

- 

- 

 

 

157 

226 

 

 

150 

189 

 

 

- 

- 

 

 

150 

189 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก 

395 59 454 585 34 619 698 34 732 

ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ

สารสนเทศ 

106 - 106 124 - 124 131 - 131 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 350 51 401 417 49 466 455 49 504 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 19 - 16 178 - 178 321 - 321 

รวมทั้งสิ้น 4,524 494 5,018 6,066 501 6,567 6,377 501 6,878 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย  37 - 37 41 - 41 40 - 40 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 49 21 70 79  79 68 17 85 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 63 14 77 77  77 47 1 48 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 29 - 29 26 - 26 31 - 31 

สาขาวิชาภาษาจีน  56 - 56 65 - 65 63 - 63 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและ

เอกชน 

 

- 

186 

- 

 

- 

51 

- 

 

- 

237 

- 

 

63 

110 

- 

 

- 

 

- 

 

63 

110 

- 

 

62 

68 

- 

 

- 

55 

- 

 

62 

123 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและบริการ 

153 - 153 151 - 151 181 - 181 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

47 

 

26 

 

- 

 

- 

 

47 

 

26 

 

48 

 

25 

 

- 

 

- 

 

48 

 

25 

 

47 

 

45 

 

- 

 

- 

 

47 

 

45 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

 

33 

24 

 

 

- 

- 

 

 

33 

24 

 

 

34 

31 

 

 

- 

- 

 

 

34 

31 

 

 

30 

25 

 

 

- 

- 

 

 

30 

25 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก 

57 21 78 109 - 109 77 36 113 

ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ

สารสนเทศ 

14 - 14 32 - 32 22 - 22 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 35 10 45 59  59 53 - 53 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 809 117 926 950 - 950 859 109 968 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริการการศกึษา  
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศกึษำ 2557 2558 2559 

การมงีานท า 91.99 83.60 96.41 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 95.00 53.54 79.69 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 86.80 90.20 90.20 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศกึษา ณ เดอืน พฤษภาคม 2560 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

สาขาวิชาภาษาไทย  4 4 3 3 5 5 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8 8 10 10 7 7 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 6 6 2 2 7 7 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 3 1 1 2 2 

สาขาวิชาภาษาจีน  3 3 2 2 4 4 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

3 

5 

- 

 

3 

5 

- 

 

2 

8 

- 

 

2 

8 

- 

 

6 

10 

4 

 

6 

10 

4 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

13 13 13 13 31 31 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

6 

 

5 

 

6 

 

5 

 

6 

 

4 

 

6 

 

4 

 

5 

 

7 

 

5 

 

7 

กลุ่ มสาขาวิ ชาการจัดการสั งคมและ

วัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

 

9 

10 

 

 

9 

10 

 

 

2 

6 

 

 

2 

6 

 

 

4 

9 

 

 

4 

9 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจ 

ท่ีพัก 

2 2 3 3 10 10 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 5 5 7 7 9 9 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 9 9 5 5 13 13 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 4 4 1 1 - - 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - - - - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 95 95 75 75 135 135 
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1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2558 

ปีงบประมำณ  

2559 

ปีงบประมำณ 

2560 

สาขาวิชาภาษาไทย  - - - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 9 3 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - - - 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจนี  1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

3 

1 

- 

 

2 

2 

- 

 

4 

4 

3 

สาขาวิ ชาการจั ดการอุ ตสาหกรรมการท่ อ ง เที่ ย ว 

และบริการ 
3 6 6 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศกึษา 

 

1 

3 

 

2 

3 

 

- 

2 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

2 

3 

 

2 

1 

 

2 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - 1 - 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 6 4 4 

สาขาวิชานิตศิาสตร ์ - - - 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 - - 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ - - 2 

สายสนับสนุนวิชาการ - - 1 

รวมทั้งสิ้น 34 34 34 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและบริการวิชาการ   
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1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 

2558 

ปีงบประมำณ  

2559 

ปีงบประมำณ 

2560 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 2 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจนี  2 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

2 

2 

- 

 

1 

3 

- 

 

2 

2 

1 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 

2 1 2 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศกึษา 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 - 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิตศิาสตร ์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 20 17 19 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

 สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต ่า 

กว่า 

ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ต ่า

กว่า 

ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ต ่า 

กว่า 

ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

5 28 8 0 7 30 7 0 7 28 7 0 

รวมทั้งสิ้น 5 28 8 0 7 30 7 0 7 28 7 0 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ณ เดอืน กันยายน 2560 บุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 42 คน 

 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อ. ผศ. รศ. ศ อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร ์

92 9 5 0 94 8 3 0 111 11 1 0 

รวมทั้งสิ้น 92 9 5 0 94 8 3 0 111 11 1 0 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ณ เดอืน กันยายน 2560 บุคลากรสายวชิาการ รวมท้ังสิ้น 123 คน รวมศึกษาต่อ 4 คน  
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

 

  คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยขอ้มูลภายในและภายนอก 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของหนว่ยงาน (จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส ภัยคุกคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมนิใหน้้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหานอ้ยของจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส ภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหนว่ยงาน 

วเิคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคา่นิยมหลักขององค์การ 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏบัิต ิ

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหนว่ยงาน 

และผู้ปฏบัิตงิานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

- เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เดือน พฤษภาคม 

เดือน พฤษภาคม 

เดือน สิงหาคม – กันยายน 

เดือน มิถุนายน 

เดือน มิถุนายน 

เดือน ตุลาคม 

เดือน กรกฏาคม 

เดือน มิถุนายน 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์คณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิ เคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model  

ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดี

หรอืไม่ 

 Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตรท์ี่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

 System  (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

 Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน

เป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กรเข้มแข็ง

หรอือ่อนแอ 

 

 2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

 เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบ

กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร ์

 S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ดังต่อไปนี้ 

 1) มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะยาวและแผนประจ าปี เช่น แผน

ยุทธศาสตร ์5 ปี และแผนยุทธศาสตร ์15 ปี เป็นต้น ท าให้คณะมีทิศทางในการท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน   

 2) การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics 

 3) มีความหลากหลายสาขาวิชา และมีความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ ตอบสนองความตอ้งการของสังคม  

 4) การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน

ด้านต่าง ๆ 

 5) มีการท าความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสู่

สากล 

 

 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) ดังต่อไปนี้ 

 1) คณาจารย์มผีลงานตีพมิพ์ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนน้อย 

 2) ไม่มวีารสารของคณะที่อยู่ในฐานขอ้มูล สกอ. สกว. และ TCI 

 3) ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากภายนอกทั้งหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 4) การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

 5) ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา 

 

 2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) ดังต่อไปนี้ 

 1) มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าให้คณะมีทิศทางในการท า

แผนพัฒนาได้ชัดเจน 

 2) การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การท าสห

กิจในต่างประเทศมากขึ้น 

 3) รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

 4) การเปิดประชาคมอาเซียน อาจมีการสร้างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยนใน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น 

 5) ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เอื้อตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน 
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 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) การด าเนินงานและการแจง้ขอ้ก าหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

 2) มีขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในเรื่องตา่ง ๆ  

 3) โครงสรา้งประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตรา

ผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

 4) มมีหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจ านวนมากที่เปิดสอนทางดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 5) ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลตอ่ผูส้นใจที่จะศกึษาต่อ 

   

2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในปัจจุบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 

 ภาพท่ี 4  ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน  จากภาพคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน  โดยใช้โปรแกรม Excel ผลปรากฏว่าคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์อยูใ่นต าแหนง่ “ป้องกันตัว” 

จากผลวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในต าแหน่ง 

“ป้องกันตัว” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น จุดอ่อน ให้เป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้ 

O14 ไม่มวีารสารของคณะที่อยู่ในฐานขอ้มูล สกอ. สกว. และ TCI 

O17 ไม่มกีารจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  

O18 ขาดเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   

O21 คณาจารย์มผีลงานตีพมิพ์ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนน้อย    
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O22 ขาดมาตรฐานและกลไกผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหนง่วิชาการ ผลติผลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

O23 การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน   

O24 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา   

O25 ขาดบรรยากาศในการวิจัยในคณะ ขาดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อกระตุ้นการท าวิจัยที่สามารถตีพิมพ์

เผยแพร ่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น ภัยคุกคาม ใหเ้ป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้ 

T35 มีขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในเรื่องตา่ง ๆ  

T36 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

T37 ผูป้ระเมินการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละ

ตัวชี้วัด และมาตรฐานการตรวจที่เท่าเทียมกัน    

T38 มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจ านวนมากที่เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

T40 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมี

อัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น   

2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการแก้ไขปรับปรุงขา้งตน้ คณะมนุษยศาตสตร์และสังสังคมศาสตร์ จะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง 

“รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 
 ภาพท่ี 5  ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้ว  จากภาพคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน  โดยใช้โปรแกรม Excel ผลปรากฏว่าคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์อยูใ่นต าแหนง่ “รุกด าเนินการเอง”  
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวิทยำลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าดี พูดด ีแต่งกายด ี

M  = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อสังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A  = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R  = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T  = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1. บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (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

ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 
 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (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. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities in 

ASEAN) 

6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system for 

versatility) 
 

 

เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้   (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม   (Morality)  

3. เครือขา่ย   (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 6 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ

แก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตรต์ามกรอบแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดท าเป็น

แผนยุทธศาสตร ์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)   

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลักและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ 

มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัว ชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1 .คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี  

2.จ านวนหลักสูตรที่ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  3.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดั บ ช าติ แ ล ะ / ห รื อ น านาช าติ ใ นป ร ะ เ ด็ นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์  5 . ร ะดั บ ค ะแนนคุณภาพ 

ของบัณฑิต ปริญญาตรี  โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  6 .ร้อยละ 
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ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานตรงสาขาวิชา และ 8.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลักคือ ผลติผลงานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  4.คะแนนเฉลี่ย

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 5.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทั้งหมด 6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 7.

จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน

ประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ
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 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (เทียบ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 

2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 24 27 31 

2) สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

10 17 14 14 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 7 10 10 10 

รวมทั้งสิ้น 32 57 58 63 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูสู้่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ

เสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพเพื่อ

ยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่สากล 

 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้   (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม   (Morality)  

 3. เครือขา่ย  (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 
3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

   เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรว่มมอื 

P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
  



3.10 แผนที่ยุทธศาสตรข์องคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

วิสัยทัศน ์: คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

3 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

4 

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2 

คณะเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยนื และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลกัษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรบัของ
ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
- ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมเีช่ือมั่นและไว้วางใจใน
การบริหารจัดการการด าเนินการตามพันธกิจ 

- คณะมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนท่ีสง่เสรมิ
และสนับสนุนการสร้างคณุลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ 
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานทีด่ีและอยูใ่น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 
- คณะมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
- คณะมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่รองรับ
การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน  
- คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจ 

- ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด 
- ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 
- ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้มีการจดอนุสิทธบิัตร 
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญา 

- คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม 
- คณะมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทนุ 

- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
- วารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ 
- คณะมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับ
กับความต้องการสังคม 

- บุคลากรมีศักยภาพในการริเริม่สร้างสรรคง์านวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมปีระสทิธิภาพ 
- คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกและฐานข้อมูลวจิัยที่เป็น
ประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสรมิงานวิจัย 

เครือข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสมัพันธ์ที่ดีกับ
คณะ 

- คณะมีเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศทีห่ลากหลาย 
- ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
ต่างประเทศ 

คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย 

คณะมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรบัการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- คณะเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- ความมีชื่อเสียงของคณะ 

นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ 

- บุคลากรได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ 
- ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐาน 
- คณะมีการใช้เทคโนโลยีและเครือ่งมือต่าง ๆ ของ Social 
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลกัษณ์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพบริการ 

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนา
องค์การ 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) 

 

 

 

  



ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกนัคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลี่ย ≥4.20 ≥4.25 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.40 *เนื่องจากปีงบประมาณ 2558 สกอ. 

ไดป้รับเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพที่

เขม้ขน้ขึ้น จงึตัง้คา่เป้าหมายไว้ที่ 4.20

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบ

คุณภาพ

โครงการประกนัคุณภาพการศกึษา รองคณบดฝ่ีาย

แผนงานและประกนั

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

1.1.2 จ านวนหลกัสตูรที่ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ หลกัสตูร - - - 1 1 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

1.1.3 จ านวนหลกัสตูรอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัที่ไดรั้บ

การยอมรับในระดบันานาชาติ

หลกัสตูร - - - - 1 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

1.1.5 ร้อยละของนกัศกึษาที่ไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาตใินประเดน็ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัอัตลกัษณ์

ร้อยละ ≥10

รางวัล

0.20 0.20 0.20 0.20 *เนื่องจากมกีารปรับวิธกีารเกบ็ขอ้มูล

จ านวนเป็นร้อยละ มหาวิทยาลยัจงึตัง้

คา่เป้าหมายไว้ที่ 0.20

1.1.5.1 สนบัสนนุให้นกัศกึษาสง่ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดบัชาติ

และนานาชาติ

โครงการสนบัสนนุการสง่ผลงานของนกัศกึษาเขา้

ประกวด

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลกัษณ์ของคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสงัคม

1.2.1 ระดบัคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

ระดบัคะแนน ≥4.51 ≥4.30 ≥4.30 ≥4.30 ≥4.30 พจิารณาจากขอ้มูลย้อนหลงั ซึ่งเฉลี่ย

 3 ปี มคีา่เป้าหมายเท่ากบั 4.36

1.2.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสนุนัทา 4.0 

(SSRU 4.0)

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าและการ

ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ ≥90 ≥88.00 ≥88.00 ≥88.00 ≥88.00 พจิารณาจากขอ้มูลย้อนหลงั ซึ่งเฉลี่ย

 3 ปี มคีา่เป้าหมายเท่ากบั 89.32

1.2.3.1 สนบัสนนุการศกึษาวิจัยเพือ่คาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลง และความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ในแตล่ะสาขาอย่างตอ่เนื่อง

โครงการศกึษาวิจัยเพือ่หาแนวโนม้ตลาดแรงงาน

ของสาขา

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.2.4 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านตรงสาขาวิชา ร้อยละ ≥80 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 พจิารณาจากขอ้มูลย้อนหลงั ซึ่งเฉลี่ย

 3 ปี มคีา่เป้าหมายเท่ากบั 74.25

1.2.4.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างนกัศกึษาและ

ผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการพัฒนานกัศกึษาเรียนรู้จากผู้ใชบ้ัณฑติหรือ

สถานประกอบการ

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

ระดบัความเชื่อมั่น ≥4.10 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิัตงิาน รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

1.4.1.1 บูรณาการกจิกรรมนอกหลกัสตูรให้สอดคลอ้ง

กบัพันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดกจิกรรมนอกหลกัสตูร รองคณบดฝ่ีายวิชาการ/

รองคณบดฝีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายบริการการศกึษา/

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

1.4.1.2 สง่เสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ให้

บัณฑติเป็นเจา้ของสถานประกอบการ หรือเจา้ของธุรกจิ

โครงการสร้างและบ่มเพาะนกัศกึษาให้ “ออกตวั” 

(Start-up) เป็นเจา้ของกจิการ

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4.2.1 สง่เสริมและพัฒนานกัศกึษาให้เป็นไปตาม

อัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

และมคีุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์สวนสนุนัทา รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

1.4.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชพี/

สหกจิศกึษา และผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการความร่วมมอืฝึกประสบการณ์วิชาชพี/สห

กจิศกึษา และผู้ใชบ้ัณฑติ

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ/

หัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายบริการการศกึษา/

ภาควิชา

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ฝ่ายวิจัยฯ/ 

ฝ่ายบริการการศกึษา

เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

1.3.1 ระดบัความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/

นกัศกึษา/ศษิย์เกา่ตอ่การด าเนนิการตามภารกจิของ

มหาวิทยาลยั

พจิารณาจากขอ้มูลย้อนหลงั มคีา่

เป้าหมายเท่ากบั 4.01

*เนื่องจากมกีารปรับเปลี่ยน

แบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลยัจงึตัง้คา่

เป้าหมายไว้ที่ 4.00

ผู้ก ากับดูแล

รองคณบดฝ่ีายวิจัยฯ/

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยนับ

1.1.2.1 สนบัสนนุการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดบัมหาวิทยาลยัให้เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดบัมหาวิทยาลยั โดย QS World 

University Ranking

มิติ เป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 -2564)

≥30.00

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการที่ตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ

คณุภาพบริการ

ประสทิธผิล 1.1 มหาวิทยาลยัเอตทัคคะที่มคีวามย่ังยืน และไดรั้บการ

ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

≥70.00 ≥70.00≥70.00ประสทิธภิาพ 1.4 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มกีารบูรณา

การการจัดการเรียนสอนที่สง่เสริมและสนบัสนนุการ

สร้างคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์สอดคลอ้ง

ตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรม

การสง่เสริม หรือพัฒนาให้กบันกัศกึษา

คะแนนเฉลี่ย พจิารณาจากขอ้มูลย้อนหลงั ซึ่งเฉลี่ย

 2 ปี มคีา่เป้าหมายเท่ากบั 4.31

*โดยมหาวิทยาลยัมคีา่คาดหวังความ

พงึพอใจอยู่ที่ระดบัมาก

คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

≥4.25

1.4.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลกัสตูรที่บูรณาการกบั

พันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ ≥70.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยนื

1.3 ผู้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจในการบริหารจัดการการด าเนนิการตามพันธกจิ

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25

1



ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
ฝ่ายท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดูแลแผนงาน/กลยุทธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยนับมิติ เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซตใ์นการจัดการ

เรียนการสอน

ร้อยละ ≥80.00 ≥100.00 ≥100.00 ≥100.00 ≥100.00 *เนื่องจากผลการด าเนนิงานของปีที่

ผ่านมามหาวิทยาลยัมจี านวนอาจารย์

ที่มเีว็บไซตค์รบทุกคน

1.4.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ า

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตท์ี่เอื้อตอ่การจัดการเรียน

การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดท าเว็บไซตเ์พือ่การจัดการเรียนการสอน รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.5.1 ร้อยละของหลกัสตูรทัง้หมดที่ผ่านตามเกณฑป์ระกนั

คุณภาพหลกัสตูรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากว่าระดบั 

3.01

ร้อยละ ≥70.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 *มหาวิทยาลยัตัง้คา่เป้าหมายไว้ที่ 

60.00

1.5.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลกัสตูรโดยใชก้ระบวนการพชิญพจิารณ์ 

(Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ในระดบัชาต ิ

และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

คะแนนเฉลี่ย ≥4.01 ≥4.31 ≥4.31 ≥4.31 ≥4.31 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

1.5.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิัตโิดยใชว้ิธ ีLink, Share, Learn

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนกัศกึษา เพือ่น าไปสู่

การปฏบิัติ

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูร

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูรนานาชาติ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูร 2 ภาษา

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรั้บการเพิม่พูน

ศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ ≥70 ≥85.00 ≥85.00 ≥85.00 ≥85.00 *มหาวิทยาลยัตัง้คา่เป้าหมายไว้ที่ 

85.00

1.6.1.1 พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้

สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความตอ้งการ

ในแตล่ะสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ

ร้อยละ ≥25 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 *มหาวิทยาลยัตัง้คา่เป้าหมายไว้ที่ 

25.00

โครงการเพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ ≥30 ≥33.00 ≥35.00 ≥37.00 ≥40.00 *เนื่องจากเป็นเกณฑม์าตรฐาน สกอ.

ก าหนดร้อยละ 40.00 แตด่ว้ย

ศกัยภาพในปัจจุบันมหาวิทยาลยัจงึ

ตัง้เป้าหมายไว้ที่ 33.00

โครงการศกึษาตอ่ในระดบัที่สงูขึ้น รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการที่ไดรั้บ

การพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥70 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 1.6.4.1 พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนนุ

วิชาการให้สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย

สนบัสนนุวิชาการในการเขา้สูต่ าแหนง่ที่สงูขึ้น

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยั

ร้อยละ ≥80 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 1.6.5.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรปฏบิัตติาม

จรรยาบรรณและระเบียบขอ้บังคับในการปฏบิัตงิาน

โครงการสง่เสริมการปฏบิัตตินให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชพี

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั

ร้อยละ ≥60 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥40.00 ตัง้แตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลยัไดม้เีกณฑค์ะแนน

มาตรฐานการผ่าน

ภาษาอังกฤษ (SSRU STEP) ดงันี้

สายวิชาการ 

(ป6ี1-62) B1:60-69

(ป6ี3-64) B2:70-99

สายสนบัสนนุวิชาการ

(ป6ี1-62) A1:50-59

(ป6ี3-64) B1:60-69

1.6.6.1 พัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษให้กบับุคลากร โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

หัวหนา้ภาค

มนษุยศาสตร์

ภาควิชามนษุยศาสตร์

1.7 บุคลากรมคีุณภาพชวีิตการท างานที่ดแีละอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนา

สูอ่งคก์รสขุภาวะ

ร้อยละเฉลี่ย ≥60 ≥77.00 ≥77.00 ≥77.00 ≥77.00 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลยัเป็นองคก์รสขุภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่ดขีองบุคลากร รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

≥4.00 1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากบัองคก์รที่ดี

ตามหลกัธรรมาภบิาล

โครงการก ากบัองคก์ารที่ดี รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับ และการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลยัให้มคีวามยืดหยุ่นและคลอ่งตวั

โครงการปฏรูิปกฎหมาย รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดบัความเสี่ยงเทียบกบัประเดน็ความเสี่ยง

ทัง้หมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี

ร้อยละ 100 100 100 1000 100 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

1.8.2.1 สง่เสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพือ่สนบัสนนุการด าเนนิการตามพันธกจิหลกัให้

บรรลเุป้าหมาย

โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รองคณบดฝ่ีาย

แผนงานและประกนั

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัให้

เป็นที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

1.5 หลกัสตูรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดบัชาติ

และนานาชาติ

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มตีอ่

หลกัสตูรทุกหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

ประสทิธภิาพ 1.4 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มกีารบูรณา

การการจัดการเรียนสอนที่สง่เสริมและสนบัสนนุการ

สร้างคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์สอดคลอ้ง

ตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

1.8 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มกีาร

บริหารงานที่สอดคลอ้งตามหลกั

ธรรมภบิาล

1.8.1 ระดบัความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่ระบบบริหาร

จัดการตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น

1.6 บุคลากรทุกระดบัมคีวามกา้วหนา้ในสายอาชพี 

มทีักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัตงิาน

1.6.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรศกึษาตอ่และ

เพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ

เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

การพัฒนา

องคก์าร

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 *โดยมหาวิทยาลยัมคีา่คาดหวังความ

เชื่อมั่นอยู่ที่ระดบัมากที่สดุ
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ฝ่ายท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดูแลแผนงาน/กลยุทธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยนับมิติ เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

≥4.00 1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏบิัตกิารและภฺมศิาสตร์ที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกจิ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทิัศนท์ี่เป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม

รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

1.10 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สนิ สนิทรัพย์เพือ่ใชใ้นการปฏบิัติ

ตามภารกจิ

1.10.1 ร้อยละของงบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้น

การบริการวิชาการและวิจัยตอ่งบรายไดจ้ากการจัดการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลยั

ร้อยละ ≥20 ≥20.00 ≥20.00 ≥20.00 ≥20.00 *มหาวิทยาลยัตัง้คา่เป้าหมายไว้ที่ 

20.00

1.10.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหารายไดข้อง

หนว่ยงานตา่งๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวิชาการ รองคณบดฝ่ีายวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ

1.9.1 ความพงึพอใจของนกัศกึษา/บุคลากรที่มตีอ่อาคาร

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั

ระดบัความพงึพอใจ

การพัฒนา

องคก์าร

1.9 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มอีาคารสถานที่

 และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนนิการตาม

พันธกจิไดอ้ย่าง

ครบถว้น

*โดยมหาวิทยาลยัมคีา่คาดหวังความ

พงึพอใจอยู่ที่ระดบัมากที่สดุ

≥4.40≥4.40 ≥4.40 ≥4.40
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ตอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง ซึ่ง

เฉลี่ย 3 ป ีมคีา่เปา้หมายเทา่กับ 

33.35

*เนื่องจากเปน็เกณฑม์าตรฐาน 

สกอ.ก าหนดร้อยละ 30.00 

มหาวทิยาลัยจงึตั้งคา่เปา้ไวท้ี่ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยที่ไดรั้บการอา้งองิ 

(Citation) ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥10 ≥3.00 ≥4.00 ≥5.00 ≥6.00 *มหาวทิยาลัยตั้งคา่เปา้หมายไวท้ี่ 

3.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ที่ไดรั้บการตพีมิพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ระดับคะแนน

เฉลี่ย

- ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรั้บการตพีมิพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ระดับคะแนน

เฉลี่ย

- ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00

2.2.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการ

น าไปใช้ประโยชน์

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน 5 ≥175 ≥180 ≥185 ≥190

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดม้กีารจด

อนุสทิธบิตัร สทิธบิตัรหรือทรัพย์สนิทางปญัญา

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน - 1 1 1 1

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน

1.2.4.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหวา่งนักศกึษาและ

ผู้ใช้บณัฑติ

โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้ รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

2.4.2 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหลง่เรียนรู้ 3 ศลิป ์

รัตนโกสนิทร์หรือพพิธิภณัฑพ์ระวมิาดาเธอฯ

คน - 15,000 15,000 15,000 15,000 *มหาวทิยาลัยตั้งคา่เปา้หมายไวท้ี่ 

15,000

2.4.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการใหค้วามส าคญักับ

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย โดยการบริการวชิาการ

แกส่ังคม

โครงการสง่เสริมและสนับสนุนการใหค้วามส าคญั

กับเอกลักษณ์

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวชิาการที่ด าเนนิการภายใต้

ความร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

หรือผู้น าชุมชนเทยีบกับงานบริการวชิาการทัง้หมด

ร้อยละ 10 ≥10.00 ≥10.00 ≥10.00 ≥10.00 *มหาวทิยาลัยตั้งคา่เปา้หมายไวท้ี่ 

10.00

2.4.3.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การ

สร้างความเขม้แข็งของชุมชน ภายใตค้วามร่วมมอืกับ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และผู้น าชุมชน

โครงการบริการวชิาการเพื่อการสร้างความ

เขม้แข็งใหก้ับชุมชน

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ บาท

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้

ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาตติอ่ผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥20 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณ

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

2.1.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคข์องนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดับบณัฑติศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับชาติ

และนานาชาติ

2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มงีานวจิัยที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหลง่ทนุ

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลง่ทนุ

งานวจิัย โดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย โดยอาศัย

เครือขา่ย

*เนื่องจากเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

มหาวทิยาลัยจงึตั้งเปา้หมายตาม

เกณฑ ์สกอ.

14 *นับจ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้

ที่เพิ่มขึ้นในแตล่ะปี

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหลง่

เรียนรู้บริการวชิาการ

14 14 14 14ฐานความรู้/

องคค์วามรู้

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน า

ไปใช้ประโยชน์

2.3 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดม้กีารจด

อนุสทิธบิตัร สทิธบิตัรหรือทรัพย์สนิทางปญัญา

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเปา้หมาย

ประสทิธิผล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ไดรั้บการ

ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาตติามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด

คุณภาพบริการ 2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปน็ศูนย์กลาง

แหง่การเรียนรู้ และบริการวชิาการแกส่ังคม

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ฝ่ายวจิัยฯ

รปม.

ฝ่ายวจิัยฯ

เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณ

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

ผู้ก ากับดแูล

ในแตล่ะกลุ่มสาขาจะพจิารณาจาก

ขอ้มลู 3 ปย้ีอนหลัง โดยมผีลดังนี้

กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 183.33

เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณ

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการน าไปใช้ประโยชนใ์นการ

พัฒนาสังคม ชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิัยเพื่อ

การพัฒนา

2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร สทิธบิตัร

หรือทรัพย์สนิทางปญัญา

โครงการจดลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัร รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

ฝ่ายวจิัยฯรองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

1
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มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเปา้หมาย ฝ่ายท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดแูล

2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์มคีณุภาพไดต้าม

มาตรฐาน และเปน็ที่ยอมรับในระดับชาต ิและนานาชาติ

ตามเกณฑค์ณุภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน

การด าเนนิงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดม้าตรฐาน

และเปน็ที่ยอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นการ

วจิัยหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเปน็ที่ยอมรับ

โครงการยกระดับคณุภาพงานวจิัย รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

2.7.1 จ านวนวารสารที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 2 6 7 8 9 เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณ

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

2.7.2 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ

วารสาร - - - - 1 เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณ

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

2.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกีระบวนการ

บริการวชิาการ ที่ไดม้าตรฐาน และสอดรับกับความ

ตอ้งการของสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ใหบ้ริการวชิาการแกส่ังคมตามเกณฑม์าตรฐาน

อุดมศกึษาที่ก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่สังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

2.9 บคุลากรมศัีกยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคง์านวจิัย 

นวัตกรรม และการบริการวชิาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่มี

ผลงานวจิัย

ร้อยละ ≥90 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลัง ซึ่ง

เฉลี่ย 3 ป ีมคีา่เปา้หมายเทา่กับ 

86.26

*มหาวทิยาลัยจงึตั้งคา่เปา้หมายไว้

ที่ 80.00

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรใหม้คีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการยกระดับขดีความสามารถของนักวจิัย รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

2.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสีิ่งอ านวย

ความสะดวกและฐานขอ้มลูวจิัยที่เปน็ประโยชนแ์ละเอื้อ

ตอ่การสง่เสริมงานวจิัย

2.10.1 จ านวนผู้ใช้บริการฐานขอ้มลูวจิัยของมหาวทิยาลัย คน ≥1,000 14,000 14,000 14,000 14,000 เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณ

จะพจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานขอ้มลู ที่เอื้อตอ่การ

สง่เสริมงานวจิัย

โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูเพื่องานวจิัย รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวชิาการ

การพัฒนา

องคก์าร

ประสทิธิภาพ

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพและ

มาตรฐาน

ฝ่ายวจิัยฯรองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

2
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3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลติที่เปน็ประโยชน์

ตอ่มหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥20 100.00 100.00 100.00 100.00 พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลังซึ่งมคีา่

เปา้หมายเทา่กับ 100

*มหาวทิยาลัยจงึตั้งคา่เปา้หมายไว้

ที่ 100

3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดใีหก้ับเครือขา่ย

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย

รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา/

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ/

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ/

หวัหนา้ภาควชิา/

หวัหนา้สาขาวชิา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา/

ฝ่ายบริการการศกึษา/

ฝ่ายวจิัยฯ/

ภาควชิา/

สาขาวชิา

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มสีว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

เครือขา่ย 1 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 พจิารณาจากขอ้มลูย้อนหลังซึ่งมคีา่

เปา้หมายเทา่กับ 5

*มหาวทิยาลัยจงึตั้งคา่เปา้หมายไว้

ที่ 5

3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยมสีว่นร่วมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลติบณัฑติ การ

วจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือขา่ย รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา/

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ/

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ/

หวัหนา้ภาควชิา/

หวัหนา้สาขาวชิา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา/

ฝ่ายบริการการศกึษา/

ฝ่ายวจิัยฯ/

ภาควชิา/

สาขาวชิา

3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืภายในประเทศ โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืภายในประเทศ รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ของเครือขา่ย

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกับ

ตา่งประเทศ

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวชิาการแหง่อาเซยีน

 (ASEAN Academic Alliance: AAA)

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศกึษา

ประสทิธิภาพ 3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกีระบวนการ/

กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครือขา่ย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงคณุภาพ 

(Milestone) จะก าหนดคา่เปา้หมาย

ความส าเร็จอยู่ที่ระดับ 5

3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหาร

เครือขา่ย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือขา่ย

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ/

หวัหนา้สาขาวชิา

ฝ่ายบริการการศกึษา/

สาขาวชิา

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มฐีานขอ้มลู

เครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ ≥10 5 5 5 5 *มหาวทิยาลัยตั้งคา่เปา้หมายไวท้ี่ 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูที่เอื้อตอ่การ

สร้างความสัมพันธก์ับเครือขา่ย

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ย รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ/

รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายวจิัยฯ/

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

ประสทิธิผล 3.1 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธท์ี่ดกีับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศที่มี

การด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง

ร้อยละคุณภาพบริการ 3.2 มหาวทิยาลัยมเีครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศที่

หลากหลาย

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย

ตา่งประเทศ

3.3.1 ระดับความส าเร็จของขอ้ตกลงความร่วมมอืกับ

เครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ 3.3.1.1 สง่เสริมและขยายความร่วมมอืกับพันธมติรทาง

วชิาการในตา่งประเทศ

- ≥50.00

ผู้ก ำกับดแูล ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ

≥40

เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณจะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

≥40

≥50.00

เปน็ตัวชี้วัดใหมท่ี่เปน็เชิงปริมาณจะ

พจิารณาจากศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยหรือขอ้มลูที่ใกลเ้คยีง

- ≥40

≥50.00 ≥50.00

≥40

ยุทธศำสตรท่ี์ 3 สรำ้งควำมสัมพันธ์ เชือ่มโยงเครอืข่ำยและท้องถิ่น

มิติ เปำ้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่ำเปำ้หมำย

แผนงำน/กลยทุธ์ โครงกำรแนวทำงกำรก ำหนดค่ำเปำ้หมำย

1



ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

4.1.1 ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลยัโดย Webometrics 

Ranking

ร้อยละ 100 100 100 100 100 พจิารณาจากขอ้ย้อนหลงั ซึ่งผลการ

ด าเนนิงานมแีนวโนม้ลดลงในสว่นของ

อันดบัมหาวิทยาลยัในประเทศและใน

เอเชยี

4.1.1.1 สนบัสนนุการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดบัมหาวิทยาลยัให้เป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ

โครงการจัดอันดบัมหาวิทยาลยั (U-Ranking) รองคณบดฝ่ีายวิจัยฯ ฝ่ายวิจัยฯ

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค ์สิ่งประดษิฐ์ของอาจารย์และนกัวิจัยที่ไดรั้บ

รางวัลระดบัชาตหิรือนานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์

ประจ าและนกัวิจัย

ร้อยละ - ≥0.50 ≥1.00 ≥1.50 ≥2.00 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.1.2.1 สง่เสริมให้มกีารแขง่ขันทางวิชาการในระดบัชาติ

และนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดบัชาติ

และนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวิจัยฯ ฝ่ายวิจัยฯ

4.1.3 ร้อยละของวิทยานพินธ ์หรืองานวิชาการของ

นกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษาที่ไดรั้บรางวัลระดบัชาติ

หรือนานาชาติ

ร้อยละ - ≥0.50 ≥1.00 ≥1.50 ≥2.00 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.1.3.1 สนบัสนนุการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

หรือการไปบรรยายระดบัชาตหิรือนานาชาติ

โครงการน าเสนอผลงานวิชาการระดบัชาตหิรือ

นานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวิจัยฯ รปม.

4.2 ความมชีื่อเสยีงของคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลกัษณ์และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลยั

ร้อยละ ≥60 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 *มหาวิทยาลยัตัง้คา่เป้าหมายไว้ที่

80.00

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสมัพันธแ์ละการบริการ

ให้ตรงตามกลุม่เป้าหมายทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสมัพันธเ์ชงิรุก รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

คณุภาพบริการ 4.3 นกัศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่ในสาขาวิชา 4.3.1 จ านวนนกัศกึษาชาวตา่งชาต/ินกัศกึษาแลกเปลี่ยน คน ≥0.5

ร้อยละ

26 26 26 26 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.3.1.1 สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนจ านวนนกัศกึษา

ชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษานานาชาติ รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

4.4.1 จ านวนหลกัสตูรใหมท่ี่เป็นหลกัสตูรนานาชาติ หลกัสตูร - - 1 1 1 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิคุณภาพจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.4.1.1 พัฒนาหลกัสตูรใหมท่ี่เป็นหลกัสตูรนานาชาติ โครงการพัฒนาหลกัสตูรนานาชาติ รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

4.4.2 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยที่เป็น

ชาวตา่งชาติ

คน ≥2

ร้อยละ

13 13 13 13 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิปริมาณจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.4.2.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย

ชาวตา่งชาติ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายวิจัยฯ

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายวิจัยฯ

4.5 บุคลากรไดรั้บการยกระดบัศกัยภาพสูร่ะดบันานาชาติ 4.5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยที่แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย งาน

สร้างสรรค ์และการบริการวิชาการในระดบันานาชาติ

คน - - 1 1 1 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิคุณภาพจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.5.1.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างนกัศกึษาและ

ผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการสร้างตน้แบบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

สูน่านาชาติ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายวิจัยฯ

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายวิจัยฯ

4.6 ระบบสนบัสนนุการศกึษา/การจัดการเรียนการสอน

ไดม้าตรฐาน

4.6.1 จ านวนห้องปฏบิัตกิารที่ไดรั้บรองมาตรฐาน ห้อง - 2 5 8 10 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิคุณภาพจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.6.1.1 จัดหาสิ่งสนบัสนนุการศกึษาให้ไดม้าตรฐาน โครงการพัฒนาห้องปฏบิัตกิารสูม่าตรฐาน รองคณบดฝ่ีายบริหาร/

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายบริการการศกึษา

4.7 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มกีารใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ 

ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลกัษณ์ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

4.7.1 ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดบัความส าเร็จ 5 5 5 5 5 เป็นตวัชี้วัดใหมท่ี่เป็นเชงิคุณภาพจะ

พจิารณาจากศกัยภาพของ

มหาวิทยาลยัหรือขอ้มูลที่ใกลเ้คยีง

4.7.1.1 สนบัสนนุใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ ของ 

Social Media ในการประชาสมัพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซตแ์ละประชาสมัพันธส์ื่อ

สงัคมออนไลน ์(Social Media)

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอ่

ความเป็นนานาชาติ

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดูแล

การพัฒนา

องคก์าร

ประสทิธผิล 4.1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ประสทิธภิาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย
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ค่าเปา้หมาย

ป ี2558 ป ี2559
ป ี2560

(11 เดอืน)
ป ี2561

       คณะมนุษย ์    ภาค

ปกติ

 คณะมนุษย ์ภาค

พิเศษ

 โครงการพิเศษ ภาค

ปกติ (ตร)

 โครงการภาคพิเศษ

(บคุคลท่ัวไป)
ศูนย ์ระนอง

 โครงการพิเศษ 

ปรญิญาโท
รวม

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลี่ย 3.14 3.52 3.97 ≥4.25 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รด้วยระบบ

คุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1,000,000                      1,000,000                  รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ ์

QS

ร้อยละ - 4

ระดับ

ความ

ส าเร็จ

33.33 ≥60.00 1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย โดย QS World 

University Ranking

                             10,000 10,000                      รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ/

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายวจิัยฯ/ 

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

กับอัตลักษณ์

ร้อยละ 7 รางวัล 10 รางวัล 14 รางวัล 0.20 1.1.3.1 สนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเขา้

ประกวด

                            50,000 50,000                      รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ

ระดับคะแนน 4.36 4.22

ระดับ

คุณภาพ

4.51 ≥4.30 1.2.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธภิาพ

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

                      26,148,560                   719,200                  4,072,000                        840,000                  949,000                      420,700 33,149,460                รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ

ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 90.35 81.22 96.41 ≥ 88.00 1.2.2.1 สนับสนุนการศึกษาวจิัยเพื่อคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงาน

ในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง

โครงการศึกษาวจิัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงาน

ของสาขา

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานตรง

สาขาวชิา

ร้อยละ 70.87 61.13 82.75 ≥ 75.00 1.2.3.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหวา่งนักศึกษาและ

ผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใชบ้ัณฑติหรือ

สถานประกอบการ

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ระดับความเชื่อมัน่ - 4.31 3.88 ≥4.00 โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน                       13,855,400                   4,200,180 18,055,580                รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน                             20,000 20,000                      รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- - 100 1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรใหส้อดคล้อง

กับพันธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร                             65,000 65,000                      รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ/

รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา/

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ให้

บัณฑติเป็นเจา้ของสถานประกอบการ หรือเจา้ของธรุกิจ

โครงการสร้างและบม่เพาะนักศึกษาให ้“ออกตัว” 

(Start-up) เป็นเจา้ของกิจการ

                            20,000 20,000                      รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาใหก้ับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย - 4.11 

ระดับ

ความพงึ

พอใจ

4.51 ≥4.25 1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมคีุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา                           600,000                  2,000,000 2,600,000                 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ - - 100 100 1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ประจ า

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอนอย่างมปีระสิทธภิาพ

โครงการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน                              15,000 15,000                      รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ า

กวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ - 3.05 85.71 ≥70.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรโดยใชก้ระบวนการพชิญพจิารณ์ 

(Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ในระดับชาติ 

และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ                           300,000 300,000                    รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนักศึกษาที่มตี่อ

หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวทิยาลัย

- - 3.86 ≥4.31 1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร                            100,000 100,000                    รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการที่ได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวชิาการในสาขาวชิาของตนเอง

ร้อยละ - - 94.12 ≥85.00 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ

ในแต่ละสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ                         1,350,000                     350,000 1,700,000                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ

ร้อยละ 14.71 11.21 9.76 ≥25.00 1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรศึกษาต่อและ

เพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ                             50,000 50,000                      รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 12.75 14.01 19.51 ≥ 33.00 โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่ได้รับ

การพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ 100 - 89.19 ≥95.00 1.6.3.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการใหส้ามารถปฏบิัติงานได้อย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการในการเขา้สูต่ าแหน่งที่สูงขึ้น

                          230,000                       10,000 240,000                    รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

ประสิทธผิล 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอตทัคคะที่มี

ความย่ังยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

แผนปฏบิัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนนิงาน

1.3 ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมคีวามเชื่อมัน่และ

ไวว้างใจในการบริหารจัดการการด าเนินการตามพันธกิจ

1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่และไวว้างใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวทิยาลัย

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ

การใหบ้ริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ประสิทธภิาพ 1.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มกีารบูรณาการ

การจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์สอดคล้องตามอัต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ

พันธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ ≥70.00

1.5 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ

การพัฒนา

องคก์าร

1.6 บุคลากรทุกระดับมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี 

มทีักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน
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ค่าเปา้หมาย

ป ี2558 ป ี2559
ป ี2560

(11 เดอืน)
ป ี2561

       คณะมนุษย ์    ภาค

ปกติ

 คณะมนุษย ์ภาค

พิเศษ

 โครงการพิเศษ ภาค

ปกติ (ตร)

 โครงการภาคพิเศษ

(บคุคลท่ัวไป)
ศูนย ์ระนอง

 โครงการพิเศษ 

ปรญิญาโท
รวม

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)ผลการด าเนนิงาน

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - - 89.10 ≥80.00 1.6.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรปฏบิัติตาม

จรรยาบรรณและระเบยีบขอ้บังคับในการปฏบิัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิัติตนใหเ้ป็นไปตาม

จรรยาบรรณวชิาชพี

                             10,000 10,000                      รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ - - 30.87 ≥25.00 1.6.5.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

                          200,000 200,000                    หัวหน้าภาควชิา

มนุษยศาสตร์

ภาควชิามนุษยศาสตร์

1.7 บุคลากรมคีุณภาพชวีติการท างานที่ดีและอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการ

พัฒนาสูอ่งคก์รสุขภาวะ

ร้อยละเฉลี่ย 4.64 

ระดับ

ความ

เชื่อมัน่

- 68.69 ≥77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างใหม้หาวทิยาลัยเป็นองคก์รสุขภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีติที่ดีของบุคลากร                            100,000 100,000                    รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลัย

ระดับความเชื่อมัน่ 4.66 - 4.14 ≥4.51 1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รที่ดี

ตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการก ากับองคก์ารที่ดี                            150,000                     150,000 300,000                    รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม

และลดระดับความเสี่ยงเทยีบกับประเด็นความเสี่ยง

ทัง้หมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ - - 85.71 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจหลัก

ใหบ้รรลุเปา้หมาย

โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                               5,000 5,000                        รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

1.9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอีาคารสถานที่

 และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตาม

พันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วน

1.9.1 ความพงึพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มตี่อ

อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวทิยาลัย

4.53 - 3.78 ≥4.40 1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิัติการและภูมทิัศน์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมให้

พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ๆ

โครงการปรัปปรุงกายภาพและภูมทิัศน์ที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม

                                  -                       700,000 700,000                    รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏบิัติ

ตามภารกิจ

1.10.1 เงนิรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บริการวชิาการและวจิัยต่ออาจารย์ประจ า

บาท/คน - - 21.22 25,000 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ                                   -   -                          รองคณบดีฝ่ายวจิัย ฝ่ายวจิัยฯ

44,278,960                     719,200                11,482,180               840,000                     949,000               420,700                    58,690,040               

การพัฒนา

องคก์าร

1.6 บุคลากรทุกระดับมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี 

มทีักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติงาน

1.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกีาร

บริหารงานที่สอดคล้องตามหลัก

ธรรมภบิาล

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

2



ค่าเปา้หมาย

ป ี2558 ป ี2559
ป ี2560

(11 เดอืน)
ป ี2561

       คณะมนษุย ์    

ภาคปกติ

 โครงการพเิศษ 

ภาคปกติ (ตร)

 โครงการพเิศษ 

ปรญิญาโท
รวม

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

36.47 41.64 55.45 ≥30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยทีไ่ดรั้บการอ้างอิง 

(citation) ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

- - 1.63 ≥3.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

- - - ≥3.00 2.1.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคข์องนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ

 ฿                 10,000  ฿                50,000  ฿              60,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

รปม.

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน าไปใช้

ประโยชน์

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ทัง้หมด

45.1 

ร้อยละ

5 36 60.00 2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา

สังคม ชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ทีไ่ดจ้ากการวจิัย

เพือ่การพฒันา

 ฿                 10,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดม้กีารจด

อนุสทิธบิัตร สทิธบิัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญา

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 - - ≥1

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ทีเ่พิม่ขึ้นในแหลง่

เรียนรู้บริการวชิาการ

1 1 1 ≥1 2.4.1.1พฒันากจิกรรมเชื่อมโยงระหวา่งนักศึกษาและ

ผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการเพิม่จ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้  ฿               100,000  ฿             100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวชิาการทีด่ าเนนิการ

ภายใตค้วามร่วมมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

หรือผู้น าชุมชนเทยีบกับงานบริการวชิาการทัง้หมด

- - 14.29 ≥10.00 2.4.3.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การ

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ภายใตค้วามร่วมมอืกับ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผู้น าชุมชน

โครงการบริการวชิาการเพือ่การสร้างความ

เขม้แขง็ใหก้ับชุมชน

 ฿                 10,000  ฿               10,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87,097.92 69,092.16 70,614.92 ≥25,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ด้

ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาตติอ่ผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรคท์ัง้หมด

- - 5.33 ≥ 3.00 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์มคีุณภาพไดต้าม

มาตรฐาน และเป็นทีย่อมรับในระดับชาต ิและนานาชาติ

ตามเกณฑค์ุณภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบ/กลไกใน

การด าเนนิงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดม้าตรฐาน

และเป็นทีย่อมรับ

- - - 5 2.6.1.1 พฒันาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นการ

วจิัยหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวจิัย  ฿                50,000  ฿              50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

2.7 วารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับชาติ - - - 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ดคุ้ณภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการ  ฿               140,000  ฿             140,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

2.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกีระบวนการ

บริการวชิาการ ทีไ่ดม้าตรฐาน และสอดรับกับความ

ตอ้งการของสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการวชิาการแกส่ังคมตามเกณฑม์าตรฐาน

อุดมศึกษาทีก่ าหนด

- - - 5 2.8.1.1 พฒันาระบบการบริการวชิาการทีส่อดคลอ้ง

กับความตอ้งการ และเป็นประโยชนต์อ่สังคม

โครงการพฒันาระบบการบริการวชิาการ  ฿                 10,000  ฿               10,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

 ฿                 10,000  ฿               10,0002.3 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดม้กีารจด

อนุสทิธบิัตร สทิธบิัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญา

2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตร

หรือทรัพย์สนิทางปัญญา

โครงการจดลขิสทิธิ์และสทิธบิัตร

ประสทิธภิาพ

ประสทิธผิล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ไดรั้บการ

ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาตติามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนนิงาน

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

 ฿              300,000  ฿                    50,000  ฿            350,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

คุณภาพบริการ 2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรียนรู้ 

และบริการวชิาการแกส่ังคม

2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มงีานวจิัยที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหลง่ทุน

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลง่ทุน

งานวจิัย โดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวจิัย โดยอาศัย

เครือขา่ย

 ฿                30,000  ฿              30,000

1



ค่าเปา้หมาย

ป ี2558 ป ี2559
ป ี2560

(11 เดอืน)
ป ี2561

       คณะมนษุย ์    

ภาคปกติ

 โครงการพเิศษ 

ภาคปกติ (ตร)

 โครงการพเิศษ 

ปรญิญาโท
รวม

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

การพฒันา

องคก์าร

2.9 บุคลากรมศีักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคง์านวจิัย 

นวัตกรรม และการบริการวชิาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีม่ี

ผลงานวจิัย

85.00 92.59 78.15 ≥80.00 2.9.1.1 พฒันาศักยภาพของบุคลากรใหม้คีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการยกระดับขดีความสามารถของนักวจิัย  ฿                40,000  ฿              40,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

710,000฿               50,000฿               50,000฿                     ฿             810,000รวมงบประมาณท้ังสิน้

2



ค่าเป้าหมาย

ป ี2558 ป ี2559
ป ี2560

(11 เดอืน)
ป ี2561

       คณะมนุษย์    

 ภาคปกติ

 โครงการพเิศษ 

ภาคปกติ (ตร)
รวม

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติทีเ่ปน็ประโยชน์

ตอ่มหาวิทยาลยั

- 100 100 100.00 3.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดกจิกรรมเพือ่สร้าง

ความสมัพันธท์ีด่ใีหก้บัเครือขา่ย

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วมของเครือขา่ย

ในการพัฒนามหาวิทยาลยั

 ฿               10,000  ฿                10,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา/

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ/

หวัหนา้

ภาควิชา/

หวัหนา้

สาขาวิชา

ฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา/

ฝ่ายบริการ

การศกึษา/

ฝ่ายวิจัยฯ/

ภาควิชา/

สาขาวิชา

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั

- 5 5 5 3.1.2.1 สนบัสนนุการใหเ้ครือขา่ยมสีว่นร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลยัตามภารกจิ (การผลติบณัฑติ การ

วิจัย บริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัเครือขา่ย  ฿              20,000  ฿               20,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา/

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ/

หวัหนา้

ภาควิชา/

หวัหนา้

สาขาวิชา

ฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา/

ฝ่ายบริการ

การศกึษา/

ฝ่ายวิจัยฯ/

ภาควิชา/

สาขาวิชา

- - - 3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืภายในประเทศ โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ

 ฿             100,000  ฿               100,000  ฿              200,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา

3.2.1.2 สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ของเครือขา่ย

 ฿               100,000  ฿              100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศกึษา

- - - โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกบั

ตา่งประเทศ

 ฿          4,000,000  ฿           4,000,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศกึษา

โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวิชาการแหง่

อาเซยีน (ASEAN Academic Alliance: AAA)

 ฿             100,000  ฿              100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศกึษา

ประสทิธภิาพ 3.4 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มกีระบวนการ/

กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

3.4.1 ระดบัความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

- - 5 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหาร

เครือขา่ย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครือขา่ย

 ฿              50,000  ฿               50,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

หวัหนา้

สาขาวิชา

ฝ่ายบริการ

การศกึษา/

สาขาวิชา

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มฐีานขอ้มลู

เครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ระดบัความส าเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ย

- - - 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูทีเ่อื้อตอ่การ

สร้างความสมัพันธก์บัเครือขา่ย

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ย  ฿              50,000  ฿               50,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร/

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ /

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายวิจัยฯ/

ฝ่ายกจิการ

 ฿          4,330,000  ฿              200,000  ฿           4,530,000

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

≥40

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสมัพนัธ์ เชือ่มโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย

ตา่งประเทศ

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาและเกดิ

ความสมัพันธท์ีด่กีบัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

3.3.1.1 สง่เสริมและขยายความร่วมมอืกบัพันธมติรทาง

วิชาการในตา่งประเทศ

คณุภาพบริการ 3.2 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มเีครือขา่ย

ความร่วมมอืในประเทศทีห่ลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศทีม่ี

การด าเนนิการอย่างตอ่เนือ่ง

3.3.1 ระดบัความส าเร็จของขอ้ตกลงความร่วมมอืกบั

เครือขา่ยตา่งประเทศ

≥50.00

ผลการด าเนินงาน

1



ค่าเป้าหมาย

ป ี2558 ป ี2559
ป ี2560

(11 เดอืน)
ป ี2561

       คณะมนุษย์     

ภาคปกติ

 โครงการพเิศษ ภาค

ปกติ (ตร)

 โครงการพเิศษ 

ปรญิญาโท
รวม

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

1

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ

90.91 90.91 100 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)  ฿                20,000  ฿                20,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค ์สิง่ประดษิฐข์องอาจารย์และนักวจิัยทีไ่ดรั้บ

รางวลัระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

- - - ≥0.50 4.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขันทางวชิาการใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวชิาการในเวทรีะดับชาตแิละ

นานาชาติ

 ฿                20,000  ฿                20,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายวจิัยฯ

4.1.3 ร้อยละของวทิยานพินธ ์หรืองานวชิาการของ

นักศกึษาระดับบณัฑติศกึษาทีไ่ดรั้บรางวลัระดับชาติ

หรือนานาชาติ

- - - ≥0.50 4.1.3.1 สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

หรือการไปบรรยายระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาตหิรือนานาชาติ  ฿                 10,000  ฿                10,000 รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

รปม

4.2 ความมชีื่อเสยีงของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการ

ของมหาวทิยาลัย

- - 98.25 ≥80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละการบริการ

ใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก  ฿               150,000  ฿               300,000  ฿             185,000  ฿              635,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

คณุภาพบริการ 4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่ในสาขาวชิา 4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาต/ินักศกึษาแลกเปลีย่น - - 0.94 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นจ านวนนักศกึษา

ชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษานานาชาติ 10,000฿                 ฿                10,000 รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

ฝ่ายบริการ

การศกึษา

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ามารถตอบสนองตอ่

ความเปน็นานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีเ่ปน็

ชาวตา่งชาติ

- - 1.68 1 4.4.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ยนวตักรรม

ร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนักวจิัยชาวตา่งชาติ  ฿            1,647,000  ฿            1,647,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร/

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ

ฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายวจิัยฯ

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการเรียนการสอน

ไดม้าตรฐาน

4.5.1 จ านวนหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดรั้บรองมาตรฐาน - - - 3 4.5.1.1 จัดหาสิง่สนับสนุนการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิตักิารสูม่าตรฐาน  ฿                30,000  ฿                30,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

4.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกีารใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ 

ของ Social Media ทีท่นัสมยัในการสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเวบ็ไซต์ - - 4 5 4.6.1.1 สนับสนุนใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ ของ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละประชาสัมพันธส์ือ่สังคม

ออนไลน ์(Social Media)

 ฿                20,000  ฿                20,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

1,907,000฿            300,000฿              185,000฿              ฿           2,392,000รวมงบประมาณท้ังสิน้

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนนิงาน

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปน็ทีรู้่จักและ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)

1
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ  

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1 .  ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความรู้ความเข้าใจใน  

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน  

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก า หนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้  

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 1 .1 .  สร้ างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  
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และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ

 1.2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง 

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

 1.3. ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

 1.4. จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สู่การประเมินผลงาน 

 1.5. ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 2.1. สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ได้แก่ 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(9) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(10) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(11) แผนพัฒนาบุคลากร 

(12) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(13) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(14) แผนการจัดการความรู้ 
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(15) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(18) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(19) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

  2.2. ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

  2.3. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน  

และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ

วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ 

ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน  

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มคีวามก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

 5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องกับทุก หน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ แล้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบที่ เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รั บผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตาม 

และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน

และข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ ขององค์กร 

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อ

เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลาการ

ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งที่เป็น

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ โดยมีบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามจ านวน 32 ท่าน ผลการประเมินของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้ 

 

1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 190 มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะยาวและแผนประจ าปี  

เช่น แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นต้น ท าให้คณะมีทิศทางในการ

ท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน 

S9 148 การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics 

S2 105 มีความหลากหลายสาขาวิชา และมีความโดดเด่นเฉพาะศาสตร์ ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 

S10 82 การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 

S5 61 มีการท าความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อยกระดับการเรียน

การสอนสู่สากล 

 

2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W21 57 คณาจารย์มผีลงานตีพมิพ์ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนน้อย 

W14 42 ไม่มวีารสารของคณะที่อยู่ในฐานขอ้มูล สกอ. สกว. และ TCI 

W16 41 ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากภายนอกทั้งหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

W23 40 การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

W24 35 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา 
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3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นของโอกาส 

O31 35 มีกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าให้คณะมี

ทิศทางในการท าแผนพัฒนาได้ชัดเจน 

O30 30 การเปิดประชาคมอาเซียน อาจมีการสร้างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม  การ

แลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น 

O33 24 รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนการวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

O28 22 การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา 

การท าสหกิจในตา่งประเทศมากขึ้น 

O34 21 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการเรียน

การสอน 

 
4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นของภัยคุกคาม 

T36 80 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

T35 74 มีขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าใหเ้กิดข้อจ ากัดในเรื่องตา่ง ๆ 

T40 62 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T38 44 มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจ านวนมากที่เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

T39 43 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อผู้สนใจที่จะศกึษาต่อ 
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5.ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพข้างลา่งนี้

 
 จากผลวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในต าแหน่ง 

“ป้องกันตัว” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น จุดอ่อน ให้เป็นระดับสูงขึน้ ดังนี้ 

 O14 ไม่มวีารสารของคณะที่อยู่ในฐานขอ้มูล สกอ. สกว. และ TCI 

 O17 ไม่มกีารจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  

 O18 ขาดเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์    

 O21 คณาจารย์มผีลงานตีพมิพ์ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนน้อย     

 O22 ขาดมาตรฐานและกลไกผลักดันให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหนง่วิชาการ ผลติผลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

 O23 การจัดกิจกรรมของคณะฯ ขาดการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน    

 O24 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการหารายได้ของสาขาวิชา    

 O25 ขาดบรรยากาศในการวิจัยในคณะ ขาดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อกระตุ้นการท าวิจัยที่สามารถตีพิมพ์

เผยแพร ่
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น ภัยคุกคาม ให้เป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้ 

 T35 มีขอ้ก าหนดด้านคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในเรื่องตา่ง ๆ  

 T36 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

 T37 ผูป้ระเมินการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเกณฑ์แต่ละ

ตัวชี้วัด และมาตรฐานการตรวจที่เท่าเทียมกัน    

 T38 มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกสารจ านวนมากที่เปิดสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 T40 โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมี

อัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น    

 จากการแก้ไขปรับปรุงขา้งต้น คณะมนุษยศาตสตร์และสังสังคมศาสตร์ จะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง 

“รุกด าเนนิการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้    
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วม 

 

ผู้บริหาร 

ผศ.ดร.นิพนธ์  ศศธิรเสาวภา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

อาจารย์วิลาสินี  จนิตลิขติดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     

ผศ.ดร.ณัฐพล    ใจจริง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

อาจารย์มัทญา  พัชนี   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   

ดร.ขันทอง  ใจดี   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

อาจารย์กฤติกา  ผลเกิด   หัวหนา้สาขาวิชาภาษาไทย 

อาจารย์อังคณา  สุขวิเศษ  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาจารย์จนิทมา  หวังสมโชค  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์ไพลิน  กลิ่นเกษร  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

อาจารย์กณิกนันท์ โภชฌงค์  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาจีน 

อาจารย์สัคพัศ  แสงฉาย  หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม  หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

อาจารย์จารุมน  หนูคง   หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

อาจารย์ว่าที่รอ้ยตรีหญิงเพ็ญนภา  ปาละปิน หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล  หัวหนา้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

อาจารย์กมลวรรณ อยู่วัฒนะ  หัวหนา้สาขาวิชานิติศาสตร์ 

อาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์  หัวหนา้สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

 

บุคลากร 

นายยงยุทธ  กิจสันทัด  หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  

บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 


