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วิชาการสู6การยกระดับภูมิป?ญญาท�องถ่ินอย6างยั่งยืน ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สร�างความสัมพันธ� เชื่อมโยงเครือข6ายและ
ท�องถ่ิน และยุทธศาสตร�ท่ี 4 ขยายการยกย6องระดับนานาชาติ ซ่ึงสอดคล�องและเป;นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของ
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 ส�วนท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการฟ !นฟูสภาพและคุณภาพ การ
ป(องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไป และการนํากลับมาใช�ใหม0ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให�เอ้ือต0อการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนา และเป4นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย0างยั่งยืนดังนี้ 

(1) บริหารและจัดการสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส0วนร0วมของประชาชนและชุมชนท�องถ่ินด้ังเดิม 

(2) ส0งเสริมและสนับสนุนการมีส0วนร0วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีมีผล
ต0อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3) สนับสนุนให�นําต�นทุนทางสังคมมาพิจารณาในการศึกษาผลกระทบต0อสิ่งแวดล�อมในกรณีการดําเนิน
โครงการท่ีมีผลกระทบต0อสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลักดันการนําหลักการผู�ก0อมลภาวะเป4นผู�จ0าย
และระบบกรรมสิทธิ์ร0วมมาใช�ในการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทยสําหรับการแสวงหาการ
บริหารจัดการ การอนุรักษAและฟ !นฟูสิ่งแวดล�อม และการใช�ประโยชนAจากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล0ง รวมถึงการ
นําสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช�กลับมาใช�ใหม0 

(5) กําหนดมาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อมของประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล�องกับระดับ
ของการพัฒนาทางด�านวิทยาศาสตรA เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศควบคู0ไปกับมาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อม
ระหว0างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับการค�าระหว0างประเทศ 

(6) สร�างมาตรการในการควบคุมการนําเข�าสารเคมี สารพิษ และวัตถุอันตราย โดยยึดถือมาตรฐานสากล
ของประเทศท่ีพัฒนาแล�ว เพ่ือไม0ให�ประเทศไทยเป4นสถานท่ีทดลองหรือจําหน0ายสารและวัตถุอันตรายท่ีตํ่ากว0า
มาตรฐานของประเทศผู�จําหน0าย 

 คณะมีนโยบายในการปรับปรุงสภาพแวดล�อมภายในคณะ สําหรับนักศึกษาและบุคลากร จะได�มีพ้ืนท่ีเต็ม
ไปด�วยแมกไม�สีเขียวมีความร0มรื่นและมีความสะอาดสวยงามในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล�อมภูมิทัศนAทาง
กายภาพของคณะ เป4นเรื่องจําเป4นท่ีจะต�องมีการจัดตกแต0ง ปรับปรุง ให�สวยงามอยู0ตลอดเวลาเพราะว0า
สภาพแวดล�อมภูมิทัศนAทางกายภาพนั้นก0อให�เกิดความสวยงาม ความร0มรื่นให�กับผู�ท่ีอยู0และผู�มาเยี่ยมเยือน เป4นสิ่ง
ท่ีเม่ือเข�ามาในคณะแล�วมองเห็นเป4นประการแรก สภาพแวดล�อมภูมิทัศนAทางกายภาพยังใช�เป4นแหล0งการเรียนรู�
ของคณะ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป และปFจจุบันปFญหาเรื่องสิ่งแวดล�อมถือเป4นปFญหาลําดับต�น ๆ ของโลก 
และได�ทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากจํานวนประชากรในโลกเพ่ิมข้ึนอย0างรวดเร็ว ประกอบกับความ
เจริญก�าวหน�าทางด�านวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีทําให�เกิดการพัฒนาด�านต0างๆ ตามมา แต0การพัฒนาของ
ประเทศต0างๆ ท่ัวโลกท่ีผ0านมาเน�นการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมุ0งการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการ
ส0งเสริมการบริโภคของประชากรภายในประเทศให�สูงข้ึน การพัฒนาดังกล0าวจึงเป4นการเร0งรัดให�มีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช�ประโยชนA จนทําให�สภาวะแวดล�อมเปลี่ยนแปลงไปอย0างรวดเร็ว เป4นเหตุให�เกิดปFญหา
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ก0อให�เกิดผลกระทบท่ีตามมา เช0น ภาวะโลกร�อน เกิดภัย
ธรรมชาติ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงคAเพ่ือ ผลักดันพัฒนามหาวิทยาลัยให�เป4นเอตทัคคะอย0างยั่งยืน 

เนื่องจากสภาพภูมิทัศนAและสภาพแวดล�อมบริเวณโดยรอบอาคารภายในคณะ มีสภาพพ้ืนท่ีบางส0วนไม0 
เรียบร�อยและภูมิทัศนAไม0ร0มรื่นสวยงาม รวมท้ังสภาพแวดล�อมไม0เอ้ืออํานวยต0อการเรียนการสอน เป4นเรื่องจําเป4นท่ี
จะต�องมีการจัดตกแต0งปรับปรุงให�สวยงาม เพราะว0าสภาพแวดล�อมภูมิทัศนAนั้นก0อให�เกิดความสวยงาม ความ
ร0มเย็น ร0มรื่น ให�กับผู� ท่ีอยู0และผู�มาเยี่ยมเยือน เป4นสิ่งท่ีเม่ือเข�ามาในคณะ แล�วมองเห็นเป4นประการแรก 
สภาพแวดล�อมภูมิทัศนAนั้นยังใช�เป4นแหล0งการเรียนรู�ของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมต0างๆของบุคลากร ได�อีก
ประการหนึ่ง 
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1.2 โครงสร�างหน�วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงสร�างสํานักงานคณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# 
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1.3 โครงสร�างการบริหาร 
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1.4 ผลการดําเนินงานด�านปรับปรุงภูมิทัศน#และส่ิงแวดล�อม 
ปIงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดําเนินงานด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม โดยแบ0งออกเป4น  2 ด�าน 
ได�แก0  

1) ด�านการจัดภูมิทัศนA ประกอบไปด�วย 
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศนAท่ีเป4นมิตรต0อสิ่งแวดล�อม 
-  โครงการทางลาดสําหรับผู�พิการ 
2) ด�านระบบสาธารณูปโภค ประกอบไปด�วย  
- โครงการซ0อมบํารุงวัสดุครุภัณฑA 
โดยกิจกรรมท้ัง 2 ด�านสามารถวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร อยู0ท่ีระดับ >3.78 

1.5 ข�อมูลพ้ืนฐานคณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1.5.1 วิสัยทัศน# (Vision) คณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# 
  คณะแห0งความเป4นเลิศทางวิชาการ วิจัยด�านมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA 
 1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# 

 ผลิตบัณฑิตท่ีเน�นองคAความรู�คู0คุณธรรมเพ่ือรับใช�สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน�า ตรงกับความต�องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู� อยู0ร0วมในสังคมโลกอย0างมีความสุข 
 2. วิจัยสร�างนวัตกรรมและองคAความรู�สู0การพัฒนาท�องถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาภูมิปFญญาไทย

และเสริมสร�างทักษะภาษาต0างประเทศสู0สากล 
 3. ให�บริการวิชาการและถ0ายทอดเทคโนโลยีแก0ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย0างมี

คุณภาพเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม 
 4. อนุรักษA พัฒนาให�บริการและศูนยAกลางบริการข�อมูลสารสนเทศทางด�านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทรAสู0สากล 
 

 1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
  1. ทุนความรู�  (Knowledge Capital) 
  2. คุณธรรม  (Morality) 
  3. เครือข0าย  (Partnership) 
  4. ความเป4นมืออาชีพ (Professionalism) 
  5. วัฒนธรรม   (Culture) ท่ีว0า “ความเป4นแบบอย0างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทรA” 
 1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู�อาวุโส 
 1.5.6 อัตลักษณ# (Identity) 
  เป4นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคําสําคัญอัตลักษณA 
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  เป4นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถด�านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ0งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใช�หลักวิชาการด�วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝiศึกษาเรียนรู� และพัฒนาตนเองให�
มีความก�าวหน�าอย0างต0อเนื่อง 
 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะหA สังเคราะหA สามารถสื่อสารและถ0ายทอด
ความรู�ความชํานาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใช�ระบบเครือข0ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสู0ชุมชนและ
สังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู�จักแบ0งปFน ช0วยเหลือผู�อ่ืน มุ0งทําความดีท่ีเป4น
ประโยชนAต0อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
1.5.7 เอกลักษณ# (Uniqueness) 
 เน�นความเป4นวัง ปลูกฝFงองคAความรู� ยึดม่ันคุณธรรมให�เชิดชู เป4นองคAกรแห0งการเรียนรู�สู0สากล 

นิยามของคําสําคัญเอกลักษณA 
 เน�นความเป4นวัง  หมายถึง เป4นมหาวิทยาลัยท่ีสืบสานความเป4นวังสวนสุนันทา เน�นการอนุรักษA

โบราณสถาน และเผยแพร0แหล0งเรียนรู�  ข�อมูลศิลปวัฒนธรรมด�านต0าง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทรA 

 เป4นองคAกรแห0งการเรียนรู�สู0สากล หมายถึง เป4นมหาวิทยาลัยท่ีมีแหล0งเรียนรู�ท่ีหลากหลายทันสมัย
สามารถแข0งขันได�ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู�ของผู�รับบริการได�อย0างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.5.8 ค�านิยมหลัก (Core Values) 
 W (Wisdom & Creativity)  ปFญญาและความคิดสร�างสรรคA  
 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดี  
 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความร0วมมือ  
 P (Professionalism)   ความเป4นมืออาชีพ 
 
1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร# (Strategic Thrusts) 
 ประเด็นยุทธศาสตรAท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป4นเอตทัคคะอย0างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรAท่ี 2 สร�างผลงานวิชาการสู0การยกระดับภูมิปFญญาท�องถ่ินอย0างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรAท่ี 3 สร�างความสัมพันธA เชื่อมโยงเครือข0ายและท�องถ่ิน 
 ประเด็นยุทธศาสตรAท่ี 4 ขยายการยกย0องระดับนานาชาติ 
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ส�วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมทัิศน#และสิ่งแวดล�อม 
ระยะ 5 ป3 (พ.ศ. 2560-2564) และประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
2.1 นโยบายด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และส่ิงแวดล�อม 
 1. ส0งเสริมให�พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป4นเอตทัคคะอย0างยั่งยืน 
 2. ส0งเสริมให�มีการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล�อมอย0างยั่งยืน 
 3. ส0งเสริมให�สถานศึกษามีการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ิมข้ึน 
 4. ส0งเสริมให�สภาพแวดล�อมภายในมหาวิทยาลัยฯ ปลอดภัยน0าอยู0และสวยงาม 
 5. ส0งเสริมให�สถานศึกษาเป4นแบบอย0างท่ีดีในเรื่องสิ่งแวดล�อม 
 
2.2 วัตถุประสงค#ของแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และส่ิงแวดล�อม 
 1. เพ่ือให�คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรAมีอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีรองรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจได�อย0างครบถ�วน 
  
2.3 ยุทธศาสตร# เปZาประสงค#เชิงยุทธศาสตร# ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปZาหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร# 
  ยุทธศาสตรA : ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป4นเอตทัคคะอย0างยั่งยืน 

 
2.3.2 เปZาประสงค#เชิงยุทธศาสตร# 

    คณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรAมีอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีรองรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจได�อย0างครบถ�วน 

 
2.3.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปZาหมาย 

วัตถุประสงค# ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค�าเปZาหมาย 
เพ่ือให�มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศนAท่ีสวยงาม 
และเอ้ือต0อการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต0อ
อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

≥ 4.00 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และส่ิงแวดล�อม 

ระยะ 5 ป3 (พ.ศ. 2560-2564) และประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 
. 

ลําดับ ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 
1 กองกลางชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิ

ทัศนAและสิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3 กันยายน 2562 

2 หน0วยงานจัดทําคําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด�าน
การปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) 
และประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4 กันยายน 2562 

3 หน0วยงานจัดทําแผนปฏิ บั ติการด�านการปรับปรุงภู มิ ทัศนAและ
สิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

17 – 24 กันยายน 2562 

4 หน0วยงานเสนอแผนปฏิ บั ติการด�านการปรับปรุงภู มิ ทัศนAและ
สิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของกองกลาง 

25 กันยายน 2562 

5 หน0วยงานส0งแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม 
ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ีได�รับความเห็นชอบให�กับกองกลาง 

26 กันยายน 2562 

6 หน0วยงานเผยแพร0แผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและ
สิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1 ตุลาคม 2562 

7 หน0วยงานดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิ
ทัศนAและสิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2562-กันยายน 
2563 

8 หน0วยงานรายงานผลดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด�านการ
ปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560-2564) และ
ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 รอบ ได�แก0 

- รอบ 3 เดือน 
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 9 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 
 

27 ธันวาคม 2562 
29 มีนาคม 2563 
28 มิถุนายน 2563 
31 กันยายน 2563 
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2.5 แผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และสิ่งแวดล�อม 
 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และสิ่งแวดล�อม ระยะ 5 ป3 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค#

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
เปZาหมายของตัวชี้วัด กลุ�ม 

เปZาหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ด�านการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
1. โครงการ 

ทาสีอาคาร 
35 

เพื่อ
บํารุงรักษา 
อาคารเรียน 
ให�มีความ
สวยงาม 

ความสําเร็จ
ของการ

ดําเนินการ
ตามแผน 

   ร�อยละ 
100 

 บุคลากร
และ

นักศึกษา 

   200,000  คณะ
มนุษยศาสตรA

และ
สังคมศาสตรA 

2. ล�าง
เครื่องปรับ

อากาศ 

เพื่อ
บํารุงรักษา 

เครื่องปรับอา
กาศให�พร�อม

ใช�งาน 

ความสําเร็จ
ของการ

ดําเนินการ
ตามแผน 

   ร�อยละ 
100 

 บุคลากร
และ

นักศึกษา 

   100,000  คณะ
มนุษยศาสตรA

และ
สังคมศาสตรA 

                       

ด�านการปรับปรุงภูมิทัศน# 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และสิ่งแวดล�อม ประจําป3 2563 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค#

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
เปZาหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ�มเปZาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

ด�านการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
1 โครงการทาสี 

อาคาร 35 
เพื่อบํารุงรักษา 
อาคารเรียน ให�มี
ความสวยงาม 

ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผน 

ร�อยละ 100 บุคลากรและ
นักศึกษา 

มี.ค.63 – พ.ค.63 200,000 คณะมนุษยศาสตรA
และสังคมศาสตรA 

2 ล�าง
เครื่องปรับอากาศ  

เพื่อบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
ให�พร�อมใช�งาน 

ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผน 

ร�อยละ 100 บุคลากรและ
นักศึกษา 

มี.ค.63 – พ.ค.63 100,000 คณะมนุษยศาสตรA
และสังคมศาสตรA 

 

ด�านการปรับปรุงภูมิทัศน# 

- - - - - - - - - 
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ส�วนท่ี 3 แนวทางการนําแผนสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนําแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม ไปสู0การปฏิบัติเป4นต�องให�ความสําคัญ
ต0อการบริหารจัดการเพ่ือให�เกิดการประสานความร0วมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมให�สําเร็จตาม
วัตถุประสงคA ยุทธศาสตรA และเป(าประสงคAเชิงยุทธศาสตรAของคณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรAท่ีกําหนดไว� 
รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย0างเป4นระบบ เพ่ือให�เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได�อย0างเป4นรูปธรรม ซ่ึงได�กําหนดวัตถุประสงคA ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร�างความรู� และความเข�าใจร0วมกันของบุคลากรภายในหน0วยงานในเรื่องการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร
จัดการการนําแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม ไปสู0การปฏิบัติได�อย0างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให�มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม อย0างเป4น
ระบบ  

 
3.1 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และสิ่งแวดล�อม ไปสู�การปฏิบัติ 

เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAดังกล0าว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและ
สิ่งแวดล�อม ไปสู0การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร�างความเข�าใจร0วมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม โดย
จัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธAเพ่ือสร�างความเข�าใจในภารกิจ เป(าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
ให�กับบุคลากรภายในหน0วยงาน ได�ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม ให�เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให�สอดคล�องกับแนวทางท่ีกําหนด 
3. ส0งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับแผนท่ีกําหนดไว� และนําไปสู0การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได�อย0างมีประสิทธิภาพ 
4. สร�างกลไกประสานงานภายในกับหน0วยงานให�ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให�มีความก�าวหน�า

อย0างต0อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข�อมูล จัดเก็บ เผยแพร0 และถ0ายทอดความรู�ซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เป4นเครื่องมือในการสื่อสาร พร�อมจัดทําฐานข�อมูลให�สามารถเข�าถึงและใช�ประโยชนA
ได�ง0าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน0วยงาน ว0าสามารถ
ตอบสนองต0อวัตถุประสงคAของแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังสามารถ
ประเมินผลได�อย0างเป4นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน#และสิ่งแวดล�อม ระยะ 
5 ป3 (พ.ศ. 2560-2564) และประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
 การติดตาม ประเมินผลเป4นเครื่องมือสําคัญท่ีจะสนับสนุนให�การดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรAและ
สังคมศาสตรAบรรลุเป(าประสงคAตามท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม 
เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความล�มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู0การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแก�ไขปFญหาอุปสรรคให�เหมาะสมเท0าทันสถานการณA และสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเป(าหมายได� โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองคAความรู�และเสริมสร�างความเข�าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัด 
แก0หน0วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช�ประโยชนAร0วมกันอย0าง
เป4นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิ
ทัศนAและสิ่งแวดล�อม อย0างต0อเนื่อง  

3. กําหนดให�มีการติดตามความก�าวหน�าของแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศนAและสิ่งแวดล�อม 
ทุกๆ เดือน พร�อมให�ผู�รับผิดชอบในแต0ละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหAผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู0การ
ตัดสินใจของผู�บริหาร 



 

 

 

ภาคผนวก  

 

 



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๒๐๔/๒๕๖๒

เรื่อง   คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมระยะ

๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

___________________________

ตามยุทธศาสตรความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมเปนไปดวยความเรียบรอย
และสอดคลองกับ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน การปรับปรุง
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจําปงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๒

คณะกรรมการอํานวยการ

    ๑. คณบดี ประธานกรรมการ

    ๒. รองคณบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ

    ๓. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

    ๔. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

    ๕. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ

    ๖. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

    ๗. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการมีหนาท่ี ดังนี ้                                           

      ๑. ทบทวน/กําหนดแนวทางแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                           

    ๒. สงเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไป ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมที่กําหนด 

 



-  ๒  -

คณะกรรมการดําเนินงาน

    ๑. รองคณบดีฝายบริหาร                       ประธาน                    

    ๒. หัวหนาสํานักงานคณบด ี                   กรรมการ                       

    ๓. นางจุฑารัตน สมอคร                        กรรมการ                          

      ๔. นายจตุพร ผ้ัวผดุง                           กรรมการ                    

      ๕. นายภาณุวัฒน อุบลแยม                    กรรมการ                    

      ๖. นายเกียรติยศ ลอทองสมุทร                กรรมการ

    ๗. นายเจริญพร เดชมณ ี                       กรรมการ                  

    ๘. นายประทีป ชาล ี                           กรรมการ                   

      ๙. นายไพรัช  ศิริวัฒนพิศาล                   กรรมการ                    

      ๑๐. นายอรรถกฤต จันทร                      กรรมการ                 

    ๑๑. นายนนทกร มวงงาม                     กรรมการ                   

      ๑๒. นายสาธิต ภูมิมา                           กรรมการ                  

       ๑๓. นายเขมวัฒน  ฉําเฉลิม                    กรรมการ                   

      ๑๔. นายพีรพงศ โผแพ                         กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานมีหนาท่ีดังนี้

    ๑.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปรับภูมิทัศนและสิ่งแวด
ลอม                      

      ๒. ส่ือสารและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม     

      ๓. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม           

    ๔. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุง
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม                      

    ๕. ดําเนินการดานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๔ กันยายน ๒๕๖๒

  (ผศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
04ก.ย.62  เวลา 14:31:54  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OABEA-EIANA-AyAEM-AOQA3

 



การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คร้ังท่ี ๖/๒<£๖๒

วันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ช้ัน ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม
,๑. ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จิบตลิขิตดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิขา หาสุนทรี 
๔. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
๔. อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิรีวัฒน์ 
๗. อาจารย์ ดร.ภรณ์บภัส เนินที
๘. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ
๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด

รองคณบดีฝ่ายวิขาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิขามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-

ระเบียบวาระท่ี ๔ ะ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นขอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) 

แผนปฏินิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
- นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องคณะได้ 

ดำเนินการจัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ โดยใช้เช่นเดียวกับแผนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๒ อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เบีาหมายตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘ แผนดังนี้

๑. แผนปฏินิติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีจำนวน ๙ แผน ประกอบด้วย 
๑.๑) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๑.๒) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
๑.๓) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิซาการ 
๑.๔) แผนปฏิบัติการด้านการทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๔) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๑ .๖) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๑.๗) แผนการจัดการความรู้ 
๑ .๘) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๙) แผนพัฒนาบุคลากร



-Is 

is. แผน,ปฎิบัติการที่สอดคล้องกับการ1ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจำนวน ๔ แผน 
๒.๑) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๒) แผนปฏิบติการด้านการจัดหารายได้ 
๒.๓) แผนปฏิบํติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๒.๔) แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เชิงรุก 

๓. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
๔. แผนปฎิบดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. แผนปฏิบดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๖. แผนปฏิบํติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
๗. แผนปฏิบัติการด้านการปัองกันและปราบปรามการทุจริต

ในส่วนของสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ บ (พ.ศ.๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔)

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิขาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พับธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความร้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิขาการ และทำนุบำรุง 

ศีลป'วัฒนธรรม

ภารกิจหลัก (Key result area)
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมขบ และสังคมยุค 

เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมิความสุข
๒. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปิญญาไทยและ 

เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
๓. ให้บริการวิขาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประขาคมอาเซียนอย่างมิคุณภาพ 

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
๔. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและคูนยีกลางบริการข้อมูลสารสบเทศทางด้านศีลปวัฒนธรรมกรุง 

รัตนโกสินทร์สู่สากล

เสาหลัก (Pillar)
๑. ทุนความรู้ 
๒. คุณธรรม 
๓. เครือข่าย 
๔. ความเป็นมืออาชีพ 
๔. วัฒนธรรม

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



วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรียวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

อัดลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝืงองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนร้สู่สากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values)
พ  (Wisdom & Creativity) ป็ญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 

p (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มติทีป่ระชุม ๑. เห็นชอบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพดำเนินการ

ปีดประชุมเวลา <5)๕.๔๕ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รูปประชุมจัดทําแผนแผนปฏิบัติการด�านการปรับปรุงภูมิทัศน�และส่ิงแวดล�อม 

ระยะ 5 ป# (พ.ศ. 2560-2564) และประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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