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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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.2563 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 10 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานหรือ

หลักสูตรหลากหลาย (2) มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน (ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน

มา, แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว, กระบวนการ

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ ) (3) มีระบบการ

ด าเนินงานด้านวิจัยที่ดี (มีระบบบริหาร จัดการที่เอือ้ต่อการด าเนินงานด้านวิจัย  ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน

ด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา, มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน, มีการด าเนินงานด้านวิจัยที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น) (4) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าท้าย และร่วมรับผิดชอบ

ผลักดันการด าเนินงานของคณะอย่างจริงจัง (ผูบ้ริหารคณะมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะไปสู่

ความส าเร็จได้, มีทีมผู้บริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะอย่างจริงจัง ท าให้คณะได้รับการ

ยอมรับ) (5) อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น (บุคลากรของคณะมีความ

ช านาญเฉพาะทาง, คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในต่างประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน) (6) มีระบบการ

พัฒนาบุคลากรที่ดี (ส่งเสริมใหอ้าจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเอง

ในด้านต่าง ๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น, เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในเลื่อนต าแหน่งใน
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ระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน) (7) มีระบบการด าเนินงานด้านการบริการวิชาที่ดี (มีระบบ

บริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการ

บริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา, มีการด าเนินการบริการวิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถ

พัฒนาตนเองได้อย่างตอ่เนื่องยั่งยืน โดยเน้นการมีสว่นร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ, มีการ

ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมคลอบ

คลุมทั้งการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ แนวทางประกอบอาชีพท าให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ มีรายได้เพิ่ม) (8) คณะส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ (ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น

จ านวนมาก, มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่

พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน) (9) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี (บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้ง

ระดับคณะ รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของคณะดีขึ้น, บุคลากร

ปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึ่งพอใจเพิ่มขึ้น , บุคลากรมี

ความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นได้รับความสนใจ

จากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก) (10) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของคณะได้รวดเร็ว 

 

 จุดอ่อน ทั้ งหมด  7 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (คณะมีสถานที่และพืน้ที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศกึษา ท าให้

ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ ) (2) การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมี

จ านวนมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา (3) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยัง

มีน้อย (การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจาก

เอกชนมีน้อยด้วย, การน าเสนอผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะ

เวลานาน) (4) กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะภาษาอังกฤษ (5) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ (บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารการจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสดุ, บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย ) (6) ผลงาน

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่

เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา (7) ความปลอดภัยในทรัพย์สิน (กรณีเกิดอุคคีภัย) 
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 โอกาส ทั้ งหมด 8 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย (ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการ

เรียนรู้แบบ E- learning, เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมี

ประสิทธฺภาพไร้ขีดจ ากัด, เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การบรูณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) (2) รัฐบาลมี

นโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ (รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการเรียน

การสอน) (3) ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น (สังคมและประชาชนมีความ

ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ๆ และความต้องการมีหลากหลายรูปแบบ, สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มี

ความแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก, ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผูท้ี่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน) (4) เศรษฐกิจโลก

ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) (5) นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มี

การพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษามากขึ้น (นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น , 

การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศกึษาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึน้และ

ท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น, สัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน) (6) นโยบายของรัฐ

ในการปรับฐานเงินเดือน ท าใหร้ายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ สง่ผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น (7) ประเทศไทย

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing  Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ 

(8) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสมากขึ้น 

 

 ภัยคุกคาม ทั้งหมด 11 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราประชากร ในวัยเรียนลดลง และมี
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  (2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัคร

นักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน (3) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน (4) ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ 

มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการของตลาดแรงงานมากว่าสาขาที่ต้ องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  

(5) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับหลักสูตร 

ที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน (6) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัว และ

เศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยม ที่แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น (7) มีความสามารถในการด าเนินงาน

เชิงรุกและสร้างเครือข่าย (8) ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับ ทัศนคติความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ (9) มุมมองของต่างประเทศที่มอง

สถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ (10) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวเลา สง่ผลต่อการบริหารจัดการของคณะ (11) ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะ
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เปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตรอุตสาหกรรมและความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับ

หลักสูตรของคณะ 

 
ภาพต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อยู่ในต าแหน่ง ป้องกันตัว 

 
ภาพต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ในต าแหน่ง รุกด าเนินการเอง 

 

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

พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีหน้าที่ด าเนินการและก ากับตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
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และสิทธิทางปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือขา่ย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ  

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

และสกอ. รวมถึงสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทาดังกล่าว  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์/

โครงการ และงบประมาณ สรุปได้ดังนี ้

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  

 ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ร้อยละ

ของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (3) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (4) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อยละผลงานวิจัย 

และงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด   

(4) จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  (5) จ านวนองค์

ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (6) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย  



 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย (2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

ในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษากับองค์กร

ภาครัฐ (5) ร้อยละของเครือขา่ยต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย  

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   คือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (3) ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย (4) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน  

 

 โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ

โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงำน/ 

กลยุทธ ์

โครงกำร 

1.พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 9 21 17 21 

2.สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างย่ังยนื 
10 14 11 13 

3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 5 8 8 9 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวมท้ังสิ้น 29 49 42 49 

 

 



 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตำรำงที่ 2  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร ์ งบประมำณ 

แผ่นดิน 

งบประมำณ 

(ภำคปกติ) 

งบประมำณ  

(ภำคพิเศษ) 

รวม 

1.พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื - 68,564,790 396,150 68,960,940 

2.สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างย่ังยนื 

- 420,000 - 420,000 

3.สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น - 320,000 - 320,000 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ - 320,000 - 320,000 

รวมท้ังสิ้น - 69,634,790 396,150 70,030,940 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ  

 2) โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา  

 3) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

 4) โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  จ านวน 2 โครงการ 

ได้แก่ 

 1) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ   

 2) โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ำยและท้องถ่ิน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการความร่วมมือกับเครือขา่ยภายในประเทศ  

 2) โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยต่างประเทศ  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  

 2) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ  

 

 

 



 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

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 4 แผน   

 2.1) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม  

 2.2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

 2.3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

 2.4) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

5. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

6. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

7. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

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

พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ  

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  

มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจรว่มกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

 

กำรติดตำมและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน

และข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล  

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้ริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง 

การจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลา 

การตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชา คณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์รับผดิชอบการสอน

รายวิชาต่าง ๆ 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 สังคมศกึษา หลังจากนั้น 

ในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2535 “คณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏและต าแหน่ง “หัวหนา้คณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมีภาควิชาในก ากับดูแล 11 ภาควิชา  ตอ่มา 

ในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต 

จ านวน 11 โปรแกรมวิชา  

ในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร

และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯ จึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี 

สาขาการศกึษา และสาขาศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรมวิชา  

ในปีการศกึษา 2545 มคีวามต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และ

ภาษาจีน เป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  คณะฯจึงได้จัดท า

ศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร แผนการเรียน 

อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน “โปรแกรมวิชา

ภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชาภาษาจนี”  ในระดับปริญญาตรี 4 ปี  

ในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะฯได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย นอร์มอลยูนนาน

(Yunnan Normal University)ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese 

Language and Culture Center) โดยท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรม

หลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการ

เรียนการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูน

นาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้งนีน้ักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 2 ปี 
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และอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศกึษา 2548 เป็นต้นไป 

ในปีการศึกษา 2547 คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดั บปริญญาตรี 4 ปีได้แก่

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอีก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจ

ที่พักสาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ   

 ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดท าหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการนวั ตกรรมสังคม  

และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้ เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 

1/2550 และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศกึษาในภาคเรียนที่ 1/2551   

 ในปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การ

จัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 15 

หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร   

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

7. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
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12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 - แขนงวิชาสารสนเทศศกึษา 

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 - แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

 - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

 ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศกึษาส าหรับนักศึกษาและการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวน 4 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 29 อาคาร 35 อาคาร 36 และ อาคาร 37 

ประกอบด้วย1) ห้องเรียน จ านวน 41 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  ห้อง 3) ห้ องปฏิบัติการ 

จ านวน 6 ห้อง เช่น ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่พัก ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์  

ห้องพิจารณาคดีจ าลองของสาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 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 ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน (ปีกำรศกึษำ) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจีน  1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 1 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 1 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว

และบริการ 

- 1 1 

รวมทั้งสิ้น 14 15 15 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

สำขำวิชำ จ ำนวนนักศกึษำ (ปีกำรศึกษำ) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย 201 222 301 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 358 342 348 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 361 335 385 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 203 190 200 

สาขาวิชาภาษาจีน 309 240 336 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 1,341 1,258 1,151 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 595 606 637 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 266 289 275 

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 354 381 442 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 109 95 92 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 398 355 394 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 945 861 852 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 316 376 425 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 55 41 49 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ - 16 17 

รวมทั้งสิ้น 5,811 5,587 5,904 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำ จ ำนวนนักศกึษำ (ปีกำรศึกษำ) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย  40 42 70 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 81 88 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 48 68 58 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 31 40 36 

สาขาวิชาภาษาจีน  63 56 48 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

62 

123 

- 

 

88 

14 

9 

 

210 

3 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 181 26 302 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

47 

45 

 

24 

36 

 

26 

28 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

30 

25 

 

24 

31 

 

27 

56 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 113 118 141 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 22 13 25 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 53 59 75 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - 15 119 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - 31 12 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ - - 10 

รวมทั้งสิ้น 968 775 1,334 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศกึษำ 2559 2560 2561 

การมงีานท า 96.41 98.54 94.05 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 79.69 61.94 78.56 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 90.20 91.60 94.40 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

สำขำวิชำ จ ำนวนผลงำนวิจัยที่น ำไปใช ้

(ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

สาขาวิชาภาษาไทย  5 2 4 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 6 - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 13 2 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 3 2 

สาขาวิชาภาษาจีน  4 1 3 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

6 

10 

4 

16 

 

 

5 

3 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 31 18 20 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

5 

7 

12 

 

 

 

2 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสงัคม 

 

4 

9 

8 

 

 

 

- 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 10 3 7 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 9 5 2 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 13 6 4 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - 5 2 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 6 - 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทอ่งเท่ียว - 7 - 

รวมทั้งสิ้น 135 111 57 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและบริการวิชาการ ณ เดอืน สิงหาคม 2562 



 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้ 10 

 

1.4.6 ข้อมูลกำรบรกิำรวชิำกำร 

สำขำวิชำ จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ) 

2560 2561 2562 

สาขาวิชาภาษาไทย - 1 - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 6 - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - - - 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 - 

สาขาวิชาภาษาจีน 1 1 - 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

4 

4 

3 

13 

 

- 

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

และบริการ 

6 10 1 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

- 

2 

3 

 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

2 

1 

4 

 

 

 

- 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - 3 - 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 4 3 - 

สาขาวิชานิติศาสตร์ - - - 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - - - 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 3 1 

สายสนับสนุนวชิาการ 1 - - 

รวมทั้งสิ้น 34 48 3 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและบริการวชิาการ ท้ังนี้ โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะฯ ได้ลดลงจากปี พ.ศ. 

2561 อย่างมากจาก 52 โครงการ ลดลงเหลือเพียง 3 โครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น าพระบรมรา

โชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 มาด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 5 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนใน

ท้องถิ่น โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ หนา้ท่ีของตนเองและผู้อื่น โครงการยกระดับคุณภาพ

การเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส ร้างและบ่มเพาะ
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นักศกึษาให้ “ออกตัว” (Start-up) เป็นเจ้าของกิจการ และโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ และมอบหมายให้แตล่ะ

คณะที่มศีักยะภาพเหมาะสมกับโครงการดังกล่าวด าเนนิโครงการ ซึ่งคณะฯ ได้รับมอบหมายจ านวนท้ังสิ้น 3 โครงการ 

1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

(ปีกำรศกึษำ) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 

 

4 

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 

สาขาวิชาภาษาจีน  1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

1 

3 

- 

 

2 

2 

1 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 1 2 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

1 

1 

 

1 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

1 

1 

 

1 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 

รวมทั้งสิ้น 17 19 4 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมท้ังหมด 4 โครงการได้แก่ (1) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และอบรมคุณธรรม

จริยธรรม (2) โครงการเจ้าฟ้านิภานภด (3) โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต ์ประจ าปี 2562 (4) โครงการอนุรักษ์ขนมชาววัง 

โดยให้นักศกึษาทุกสาขาและผู้สนใจเขา้รว่มกิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 

สำยวิชำกำร 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

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

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

111 11 1 - 115 14 2 - 115 15 1 - 

รวมทั้งสิ้น 111 11 1 - 115 14 2 - 115 15 1 - 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ณ เดอืน สิงหาคม 2562 รวมท้ังสิ้น 131 คน รวมศึกษาต่อ 3 คน 

 
 

 สำยสนับสนุนวิชำกำร 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำร (ปงีบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

ต่ ำ 

กว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ต่ ำ 

กว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

7 28 7 - 7 27 5 - 5 28 5 - 

รวมทั้งสิ้น 7 28 7 - 7 27 5 - 5 28 5 - 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ณ เดอืน สิงหาคม 2562 รวมท้ังสิ้น 38 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 ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส ภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหนว่ยงาน 

วเิคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคา่นิยมหลักขององค์การ 

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

และแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏบัิติ 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหนว่ยงาน 

และผู้ปฏบัิตงิานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

- 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) 

เพื่ อ น าผ ล ก ารวิ เค ร าะห์ ไป ใ ช้ ใน ก ารระบุ จุ ด แ ข็ ง  (Strengths) แล ะจุ ด อ่ อ น  (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 าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่ เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์  ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบ

กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

 S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ดังต่อไปนี้ 

 1) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานหรือ

หลักสูตรหลากหลาย  

2) มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน  

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว 

- กระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการใหก้ับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

3) มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัยที่ด ี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านวิจัย ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย

เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็น

ระบบก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

- มีการด าเนินงานด้านวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น)  

4) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าท้าย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของคณะอย่าง

จรงิจัง  

- ผูบ้ริหารคณะมีวสิัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะอย่างจริงจัง ท าให้คณะได้รับการ

ยอมรับ 

5) อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

6) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ด ี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง 

ๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

7) มีระบบการด าเนินงานด้านการบริการวิชาที่ด ี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนด้านการบริการวชิาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
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- มีการด าเนินการบริการวิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ยั่งยืน โดยเน้นการมสี่วนรว่มของชุมชนในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

- มีการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น โดยมี

กิจกรรมคลอบคลุมทั้งการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ แนวทางประกอบอาชีพท าให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่ม  

8) คณะสง่เสริม และสนับสนุนความรว่มมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวน

มาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่

พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน  

9) บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี  

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับคณะ รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน 

ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของคณะดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึ่งพอใจ

เพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัด

ขึน้ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก  

10) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้

บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของคณะได้รวดเร็ว 

 

 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) ดังต่อไปนี้ 

 1) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  

- คณะมสีถานที่และพืน้ที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่  

2) การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีจ านวนมากเกินไป ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

3) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย  

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจาก

เอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าเสนอผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน  

4) กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า ทักษะ

ด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะภาษาอังกฤษ  
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5) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารการจัดการด้านงบประมาณการเงิน 

การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

6) ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา  

7) ความปลอดภัยในทรัพย์สิน (กรณีเกิดอุคคีภัย) 

 

 2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) ดังต่อไปนี้ 

 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E- learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธฺภาพ

ไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบรูณาการ

ความรูใ้หม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ  

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน 

3) ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น  

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ๆ และความต้องการมี

หลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อ

พัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน 

4) เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy)  

5) นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มกีารพัฒนาการศกึษาและร่วมมอืทางการศกึษามาก

ขึน้  

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือ

กับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อนบ้าน

มากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 
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6) นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้  

7) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

ประชากรกลุ่มสูงอายุ 

8) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสมากขึ้น 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราประชากร ในวัยเรียนลดลง 

และมีอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น  

2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของ

นักเรียน  

3) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลตอ่การตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศกึษาให้ผูเ้รียน  

4) ค่านิยมและความต้องการของนักศกึษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน

มากว่าสาขาที่ตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  

5) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ

หลักสูตร ที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน  

6) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัว และเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยม ที่แตกต่างมีความ

ต้องการที่หลากหลายมากขึ้น  

7) มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย  

8) ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี

การปรับ ทัศนคตคิวามเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้  

9) มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ  

10) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวเลา 

ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของคณะ  

11) ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตรอุตสาหกรรมและความคิด

ริเริ่ม สร้างสรรคส์่งผลกระทบกับหลักสูตรของคณะ   
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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 

 1) เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

2) ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น  

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ๆ และความต้องการมี

หลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อ

พัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน 

3) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสมากขึ้น 

4) นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้  
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5) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

ประชากรกลุ่มสูงอายุ 

6) นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษา

มากขึ้น  

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือ

กับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อนบ้าน

มากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

7) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E- learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธฺภาพ

ไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบรูณาการ

ความรูใ้หม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

8) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ  

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น ภัยคุกคำม ให้เป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครอืข่าย  

2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวเลา 

ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของคณะ  

3) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลตอ่การตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศกึษาให้ผูเ้รียน  

4) ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตรอุตสาหกรรมและความคิด

ริเริ่ม สร้างสรรคส์่งผลกระทบกับหลักสูตรของคณะ 

5) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ

หลักสูตร ที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน  

6) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราประชากร ในวัยเรียนลดลง 

และมีอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น  

7) ค่านิยมและความต้องการของนักศกึษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน

มากว่าสาขาที่ตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  
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8) มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ  

9) ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี

การปรับ ทัศนคตคิวามเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้  

10) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัว และเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยม ที่แตกต่างมี

ความตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้  

11) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อ

ของนักเรียน  

  

2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น 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 าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

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

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

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 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไ ท ย  (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4) วิ จั ย  ส ร้ างนวัตก รรมและองค์ ค วามรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้ เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

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) พัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

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) 

ภาพท่ี 6 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ

แก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2574)  

มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลักและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแตล่ะยุทธศาสตร์ 

มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ าพ ต าม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย  เป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ งผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต 

และสังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
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 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่  2 ส ร้ า งผ ล งาน วิ ช าก ารสู่ ก า ร ย ก ร ะดั บ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น อ ย่ า งยั่ ง ยื น 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิต

งาน วิ จั ย ที่ ต อ บสนอ งต่ อ ค วามต้ อ งก ารขอ งแหล่ งทุ น  เผย แพ ร่ทั้ ง ใน ระดั บ ชาติ แล ะน าน าชาติ  

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โท  ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ 

หรือนานาชาติ 3. ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5. จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ที่ยื่น

จดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 6. จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อบริการวิชาการ 

7. จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน

พืน้ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว) 9. จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้า

มาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน 10. ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ  ยกระดับรายได้ครัวเรือน 11. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่

เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ

สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12. จ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล

ของจ านวนต าบลที่มใีนแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1 13. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 14. จ านวนผูเ้ข้า

อบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 15. ร้อยละของผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ 

16. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 17. จ านวนเครอืข่ายด้านการวิจัยและ

นวัตกรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 18. จ านวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด และ 19. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่น าไปใช้ประโยชน์

เชงิพาณิชย์ 

 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่  3 ส ร้ า งค ว าม สั ม พั น ธ์  เ ชื่ อ ม โย ง เค รื อ ข่ า ย แ ล ะท้ อ งถิ่ น  มี เป้ า ป ระส งค์ 

เชิ งยุ ท ธศาสตร์หลั กคื อ  สร้ าง เค รือ ข่ ายค วามร่วมมื อที่ ห ล ากหลายทั้ งภ าย ในและต่ างป ระ เทศ 

เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คื อ  1. ร้อยละของเครือข่ายที่มี ผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย  2. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  3. ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการ 4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกิจการนักศึกษา 

กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน และ 5.ร้อยละของเครือขา่ยต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรว่มกับมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 

การจัดอันดับมหาวิทยาลั ย  2 . ร้อยละของงานวิจัย  บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นั ก วิ จั ย  3 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

และ 4. จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศกึษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (พ .ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้ าประสงค์  ตัวชี้วัด  แผนงาน/ 

กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 

เป้ำประสงค ์

เชิงยุทธศำสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงำน/กล

ยุทธ์ 

โครงกำร/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะอย่างย่ังยืน 9 25 22 25 

2) สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ย่ังยืน 

11 26 15 24 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 5 8 10 9 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมท้ังสิ้น 30 65 52 64 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สั งคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

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 
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3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏบิัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

 
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 แผนที่ยทุธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

วิสัยทัศน ์: คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

1 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อย่างยั่งยืน  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

3 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

4 

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2 

คณะเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยนื และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

บัณฑิตมีคุณภาพตามอตัลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรบัของ
ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

- คณะมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์
สอดคล้องตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 
- คณะมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน
การพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
- คณะมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรบั
การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
- คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจ 

- ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค ์ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
- ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้
ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้ 
  

- คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้ และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
- คณะมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทนุ 

- งานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้
ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
- วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
- คณะมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับ
กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
- คณะมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- อาจารย์และนักวิจัยมศีักยภาพในการริเริ่ม สร้างสรรค์ 
งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เครือข่ายและท้องถิ่นมสี่วนรว่มในการพฒันาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ 

- คณะมีความรว่มมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นทีห่ลากหลาย 
- คณะมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ                                                                                                                   

คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

คณะมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครอืข่ายส าหรับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- คณะเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั 

นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ 

คณะมีการใช้เทคโนโลยีและเครือ่งมือต่างๆ ของ Social 
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลกัษณ์ได้อย่างมี
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

(รอบ 9 เดอืน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป คะแนนเฉลี่ย 3.97 4.07 N/A ≥4.20 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดฝีายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.1.2 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับการยกยองหรอืยอมรับในระดับชาติ

และ/หรอืนานาชาติ

รอยละ 14 

(รางวัล)

0.29 0.66 ≥10 

(รางวัล)

0.20 0.50 ≥0.50 ≥0.50 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนใหนักศกึษาสงผลงานทางวชิาการ งานวจิัย

 และงานสรางสรรคเขาประกวดในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสงเสรมิผลงานนักศกึษาสูการประกวดในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา ฝายกจิการนักศกึษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ

ระดับคะแนน 4.51 4.58 4.72 ≥4.51 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.60

โครงการจัดการเรยีนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดานสังคมศาสตร

กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดานวทิยาศาสตรสุขภาพ

กิจกรรมจัดการเรยีนการสอนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการสงเสรมิ 

หรอืพฒันาใหกับนักศกึษา

คะแนนเฉลี่ย 4.51 4.61 4.58 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.45 ≥4.45 ≥4.45 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.57

1.3.1.1 สงเสรมิและพัฒนานักศกึษาใหเปนไปตาม

อัตลักษณของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมคีุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค

โครงการพัฒนานักศกึษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค

และอัตลักษณสวนสุนันทา

1.3.2 รอยละของสาขาวชิาท่ีสงผลงานของนักศกึษาเขาประกวด รอยละ - - 53.33 - - ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥50.00 1.3.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหสาขาวชิาบมเพาะและเสรมิ

ความรู ทักษะใหกับนักศกึษาในการสรางผลงาน เขารวม

ประกวดในเวทีระดับชาติหรอืนานาชาติ

โครงการปนนักศกึษาสูเวทีระดับชาตหิรอืนานาชาติ

1.3.3 รอยละของผลงานวจิัยนักศกึษาท่ีผานการนําเสนอจากการจัด 

Mini-conference

รอยละ - - 75.48 - - ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥60.00 โครงการนําเสนองานวจิัย (Mini-conference) ของนักศกึษา

1.3.4 จํานวนผลงานวจัิยของนักศกึษาที่ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ ผลงาน - - N/A - - 2 2 2 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 2 โครงการพัฒนานักศกึษาสูการวจัิยในระดับนานาชาติ

1.3.5 นักศกึษาเขารวมกิจกรรมอบรมเสรมิสรางทักษะการสื่อสารผาน

การสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1

คน - - - - - -  -  - มหาวทิยาลัยไดกําหนดใหคณะครุศาสตรดําเนนิการในป 

2562

1.3.5.1 พัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศกึษา โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 - -

1.4.1 จํานวนสาขาวชิาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินตัง้แต 60 คะแนน

ขึ้นไป

สาขาวชิา - - N/A - - 1 1 1 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหสามารถ

แขงขันในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01

รอยละ 85.71 93.33 N/A ≥70.00 ≥60.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥80.00

1.4.3 จํานวนรายวชิาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรยีนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

รายวชิา - - 2 - - 1 1 1 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา ระดับความสําเร็จ - - 1 - - 5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5

1.4.5 รอยละของหลักสูตรที่จํานวนนักศกึษาไมเปนไปตามแผนการรับ

ไดรับการพัฒนา (ใชหลัก 3 ป. ปรับ ปด เปด)

รอยละ - - - - - - 80 80 เปนตัวชี้วัดใหมเชงิปรมิาณ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 80 1.4.5.1 ปรับ ปด เปด หลักสูตรที่จํานวนผูเรยีนไมเปนไปตาม

แผนรับ

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใชหลัก 3 ป. (ปรับ ปด เปด) - -

โครงการการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรยีนรูออนไลน

โครงการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวชิา โดยจะใชงานผาน

ระบบ MOOC

โครงการพัฒนาระบบการสอน e-Learning

1.4.7 จํานวนระบบธนาคารหนวยกติ (Credit Bank) ระบบ - - - - - - 1 1 เปนตัวชี้วัดใหมเชงิปรมิาณ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1 1.4.7.1 สงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวีติ โครงการพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) - -

ฝายบรกิารการศึกษา

รองคณบดฝีายวชิาการ ฝายบรกิารการศกึษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เปนตัวชี้วัดใหมเชงิปรมิาณ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1

รองคณบดฝีายวชิาการ

- 1 1- - - -1.4.6 จํานวนหลักสูตรหรอืรายวชิา Online หลักสูตรหรอื

รายวชิา

≥91.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 96.33

มิติประสทิธิภาพ

1.3 คณะมีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอน

ท่ีสงเสรมิและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพงึประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย

1.2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรท่ีีไดงานทําและประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ป

รอยละ 96.41 98.54

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให

เปนที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.4.2.2 สงเสรมิและสนับสนุนความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรอืเครอืขายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบรหิารหลักสูตรท่ีมคีุณภาพ

1.4.6.1 การเปดโอกาสการเรยีนรูไรขีดจํากัด-

1.3.3.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําเสนอผลงานวจัิยของ

นักศกึษาในระดับนานาชาติ

94.05 ≥90.00 ≥88.00 ≥91.00 ≥91.00

รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา ฝายกจิการนักศกึษา

รองคณบดฝีายพัฒนางานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ, 

หัวหนาภาควชิาสังคมศาสตร, 

หัวหนาภาคมนุษยศาสตร

ฝายพัฒนางานวจัิยและบรกิาร

วชิาการ, 

ภาควชิาสังคมศาสตร, 

ภาคมนุษยศาสตร

มิติประสทิธิผล

1.1 คณะเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยนื และไดรับการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

มิติคุณภาพบรกิาร

1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณของคณะเปนที่ยอมรับ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม และมทัีกษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 

21

1.2.1.1 สงเสรมิการบูรณาการการสอนดวยนวัตกรรม

รวมสมัยอยางมีประสทิธภิาพในการสรางทักษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษท่ี 21

รองคณบดฝีายวชิาการ ฝายบรกิารการศกึษา

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ผูกาํกบัดูแล ฝายที่รับผดิชอบ

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

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน

เปาประสงค ตัวชี้วดั หนวยนับ

ผลการดําเนนิงาน คาเปาหมาย



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดอืน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ผูกาํกบัดูแล ฝายที่รับผดิชอบเปาประสงค ตัวชี้วดั หนวยนับ

ผลการดําเนนิงาน คาเปาหมาย

1.5.1  รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 9.76 12.21 12.21 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 11.39

โครงการเพิ่มตําแหนงทางวชิาการ

1.5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒปิรญิญาเอก รอยละ 19.51 22.90 25.95 ≥30.00 ≥33.00 ≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 22.79

โครงการศกึษาตอในระดับที่สูงขึน้

1.5.3  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ 89.19 100 74.10 ≥70.00 ≥95.00 ≥98.00 ≥98.00 ≥98.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 87.76

1.5.3.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการให

สามารถปฏบัิติงานไดอยางมืออาชพี

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมอือาชพี

1.5.4  รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

รอยละ 30.87 40.52 60.00 ≥60.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 43.80

1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร

1.6 บุคลากรมกีารปฏิบัตงิานท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของผูรับบรกิาร และทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

1.6.1  รอยละของกระบวนการปฏบิัติงานท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา รอยละ - - 46.67 - - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥80.00 1.6.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ

กระบวนการปฏิบัตงิานใหเกิดประสทิธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติงาน

1.7คณะมกีารประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ในการพัฒนาและเกดิธรรมาภบิาล

1.7.1  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบรหิารจัดการตามหลัก

ธรรมาภบิาลของคณะ

ระดับความเชื่อมั่น 4.96 4.51 4.98 ≥4.00 ≥4.51 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.82

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดย

ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักธรร

มาภิบาลในการบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยใหมีความ

ยดืหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการท่ีดี

1.8.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอื้ออํานวย

ตอการเรยีนรูและการบรหิารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัตกิาร

 และภูมทัิศนท่ีเปนมติรตอส่ิงแวดลอม ใหพรอมสําหรับการ

จัดการเรยีนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทิัศนท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม

1.8.2 จํานวนระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

ระบบ - - - - - - - - เปนตัวชี้วัดใหม มหาวทิยาลัยเปนผูดําเนินการหลัก 1.8.2.1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศและ

ขอมูลขนาดใหญ (Big data) เพ่ือสนับสนุนผูบรหิาร

ระดับกลางระดับสูง และบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ในการใชขอมูลขนาดใหญ (Big data) ในการ

ตรวจสอบประเมินผล การแกปญหา การคาดการณ 

แนวโนมท่ีจะท่ีเกดิขึ้นในอนาคต

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการสารสนเทศและขอมูลขนาด

ใหญ (Big data)

- -

1.9 คณะสามารถบรหิารจัดการทรัพยสนิ สนิทรัพยเพื่อใช

ในการปฏบิัตติามภารกจิ

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบรกิารวชิาการและ

วจัิยตออาจารยประจํา

บาท/คน  15.84 

(รอยละ)

   69,836.52 28,785.93 ≥20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 25,000 1.9.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงาน

ตางๆ อยางเปนระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบรกิารวชิาการ รองคณบดฝีายพัฒนางานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

ฝายพัฒนางานวจัิยและบรกิาร

วชิาการ

รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

4.91 ≥4.00 ≥4.41 ≥4.55 ≥4.55

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏบัิติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ

1.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรศกึษาตอและเพิ่ม

ตําแหนงทางวชิาการ

1.8 คณะมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี

รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน

1.8.1  ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรท่ีมตีออาคารสถานที่และ

สิ่งอํานวยความสะดวกของคณะ

ระดับความพงึพอใจ 4.76 ≥4.55 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.65

4.28



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดือน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรอืงานสรางสรรคท่ีตพีมิพ เผยแพร

ในระดับชาตหิรอืนานาชาติตออาจารยประจําและนักวจิัย

รอยละ 55.77 47.94 26.56 ≥30.00 ≥30.00 ≥40.00 ≥40.00 ≥40.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 43.42

2.1.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย หรอืงาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวจิัยใหไดรับการ

ตพีมิพเผยแพร ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารย

ประจําและนักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

2.1.2 รอยละผลงานของนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท 

ท่ีไดรับการตพีิมพหรอืเผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

รอยละ - 1.32 30.00 - ≥3 ≥18.00 ≥18.00 ≥18.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥18.00

2.1.3 รอยละผลงานของนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญา

เอกท่ีไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

รอยละ - - - - - - - - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมมหีลักสูตร

ปรญิญาเอก

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

2.2.1 รอยละผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคไดรับการ

นําไปใชประโยชนตอผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค

ท้ังหมด

รอยละ - 61.33 82.61 - ≥60.00 ≥62.00 ≥62.00 ≥62.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥62.00 2.2.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจาก

งานวิจัย ใหเกดิประโยชนกับชุมชนรวมท้ังบูรณาการการ

สอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการวจิัย และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาชุมชน

2.3 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคท่ียื่นจด

อนุสทิธิบัตร หรอืสิทธบัิตร

2.3.1 จํานวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรค

ท่ียื่นจดอนุสิทธบัิตร หรอืสิทธบัิตร

ผลงาน - 16 - - ≥1 - 1 1 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1 2.3.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย 

งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคใหไดรับการจด

อนุสทิธิบัตร สทิธบัิตร

โครงการสงเสรมิการจดอนุสทิธบัิตรหรอืสทิธิบัตร

2.4.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มองคความรูในแหลง

เรยีนรู

โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรยีนรู

2.4.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มศูนยการเรยีนรู โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรู 

2.4.2 จํานวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู 3 ศลิป รัตนโกสนิทรหรอื

พพิธิภัณฑพระวมิาดาเธอฯ

คน - - - - - - - - มหาวทิยาลัยไดกําหนดใหสํานักศลิปะและวัฒนธรรม

ดําเนนิการในป 2562

2.4.3.1 สงเสรมิและเผยแพรเอกลักษณของมหาวทิยาลัย

ใหกับประชาคมและบุคลากรท่ัวไปไดรับรู

โครงการบรกิารแหลงเรยีนรูศลิปวัฒนธรรม - -

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครอืขาย

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน    70,951.06 108,607.93 77,183.68 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี บาท/คน - - - - - - - -

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ บาท/คน - - - - - - - - โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐาน

ของประเทศ

2.5.2 จํานวนเครอืขายดานการวจิัยและนวัตกรรมท่ีมีความรวมมอืกับ

เครอืขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิาร

เครอืขาย - - - - - - 1 1 เปนตัวชี้วัดใหมเชงิปรมิาณ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1

2.5.3 จํานวนผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคท่ีไดรวมมอื

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิารในระดับชาตหิรอืระดับ

นานาชาตติอผลงานวจิัยและงานสรางสรรคท้ังหมด

ผลงาน - - - - - - 1 1 เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปรมิาณ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1

2.5.4 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืงานสทิธบัิตรท่ีนําไปใชประโยชน

เชงิพาณิชย

ผลงาน - - - - - - 1 1 เปนตัวชี้วัดใหมเชิงปรมิาณ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงานวจิัย 

งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ

ระดับความสําเร็จ - 5 N/A - 5 5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดานการวจิัยและนวัตกรรม

2.6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานวจิัย/นวัตกรรม

สูเชิงพาณชิย

ระดับความสําเร็จ - - - - - - 5 5 เปนตัวชี้วัดใหมเชงิคุณภาพ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 โครงการพัฒนางานวจิัย/นวัตกรรมสูงเชงิพาณชิย

2.7 วารสารวชิาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวชิาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - 0 0 - - 1 1 1 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไดคุณภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูมาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

2.8 คณะมกีระบวนการบรกิารวชิาการ ท่ีไดมาตรฐาน 

สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบรกิารวชิาการแก

สังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศกึษาท่ีกําหนด

ระดับความสําเร็จ - - - - - 5 5 5 เปนตัวชี้วัดใหมเชงิคุณภาพ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบรกิารวชิาการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ

2.9 คณะมกีระบวนการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ท่ีไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ

2.9.1 การพัฒนาระบบทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศกึษาท่ีกําหนด

ระดับความสําเร็จ - - N/A - - 5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงานดานทํานุบํารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ

กจิกรรมสงเสรมิการบํารุงศลิปวัฒนธรรม รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา ฝายกิจการนักศกึษา

2.10 อาจารยและนักวจิัยมีศักยภาพในการรเิริ่มสรางสรรค

 งานวิจัย นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการอยางมี

ประสิทธภิาพ

2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวจิัยท่ีมผีลงานวิจัย รอยละ 84.87 82.81 81.25 ≥90.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 82.98

2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรอืนักวจิัยใหมี

ความคดิรเิริ่มสรางสรรคงานวจิัยและนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

2.11 มหาวทิยาลัยมฐีานขอมูลดานวจิัย นวัตกรรมและ

บรกิารวชิาการสําหรับการบรหิารจัดการ

2.11.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและบรกิารทาง

วชิาการ

ระดับความสําเร็จ - - - - - - - - มหาวทิยาลัยไดกําหนดใหสํานักวิจัยและพัฒนา

ดําเนนิการในป 2562

2.11.1 พัฒนาฐานขอมูลท่ีเอ้ือตอการบรหิารจัดการงานวจิัย

 นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลวจิัย นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ - -

1 รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

มติิการพัฒนาองคการ

โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม

โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ

มติิประสิทธิภาพ

2.6 งานวจิัย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรค มีคุณภาพ

ไดตามมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในระดับชาต ิและ

นานาชาตติามเกณฑคุณภาพ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงานดานการวจิัย 

งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคใหไดมาตรฐานและเปน

ท่ียอมรับ

รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

2.5 คณะมงีานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของ

แหลงทุน

มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥25,000 2.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครอืขายจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรอืภาคบรกิาร

มติิคุณภาพบรกิาร

2.4 มหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู 

และบรกิารทางวชิาการแกชุมชน โรงเรยีน 

วสิาหกจิชุมชน กลุมอาชพี ผูประกอบการใหม 

และทองถิ่นใหมคีวามใหเขมแข็งอยางยั่งยนื

ตามศาสตรพระราชา

มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥18.00≥1≥1≥112.4.1 จํานวนองคความรูท่ีเพิ่มขึ้นในแหลงเรยีนรูศูนยการเรยีนรู เพื่อ

บรกิารวชิาการ

องคความรู 1 1 1

มติิประสิทธิผล

2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการ

ตพีมิพ เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

2.1.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย หรอืงาน

สรางสรรคของนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาใหไดรับการตพีมิพเผยแพร ในระดับชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของนักศกึษา

และผูสําเร็จการศกึษาในระดับชาตแิละนานาชาติ

ประธานหลักสูตรรปม.,

ประธานหลักสูตรทองเท่ียว

หลักสูตรป.โท

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ผูกํากับดูแล หนวยงานที่รับผดิชอบ



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดอืน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

3.1.1 รอยละของเครอืขายท่ีมีผลผลติที่เปนประโยชนตอคณะ รอยละ 100 100 100 ≥20.00 100 100 100 100 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 100

3.1.2 จํานวนเครอืขายที่มีสวนรวมในการพัฒนาคณะ เครอืขาย 5 5 5 1 5 5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5

3.2.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมอืกับเครอืขาย

ภายในประเทศเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวทิยาลัย

โครงการความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ

3.2.1.2 สนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมตามขอตกลง

ความรวมมือของเครอืขายและทองถิ่น

โครงการจัดกจิกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครอืขายและ

ทองถิ่น

3.2.2 จํานวนเครอืขายความรวมมือระหวางกจิการ

นักศกึษากับองคกรภาครัฐ และเอกชน

เครอืขาย - - - - - - 1 1 เปนตัวชี้วัดใหมเชงิปรมิาณ มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 1 3.2.2.1 ผลักดันใหมีเครอืขายความรวมมอืระหวางกิจการ

นักศกึษากับองคกรภาครัฐ และเอกชน

โครงการสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางกจิการนักศกึษากับ

องคกรภาครัฐ และเอกชน

3.3  คณะมกีารดําเนินการจัดกจิกรรมความรวมมอืกับเครอืขาย

ตางประเทศ

3.3.1 รอยละของเครอืขายตางประเทศที่มกีารจัดกจิกรรม

รวมกับคณะ

รอยละ - 100 100 - ≥40.00 ≥65.00 ≥65.00 ≥65.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมอืกับเครอืขาย

ตางประเทศเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวทิยาลัยและ

เครอืขาย

โครงการความรวมมอืกับเครอืขายตางประเทศ รองคณบดฝีายวชิาการ ฝายบรกิารการศึกษา

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสราง

ความรวมมือกับเครอืขาย

ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรอืกลไกการสราง

ความรวมมือกับเครอืขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารจัดการเครอืขาย รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา,

รองคณบดฝีายวชิาการ

ฝายกจิการนักศกึษา,

ฝายบรกิารการศึกษา

โครงการความรวมมอืทางวชิาการกับสถานศกึษาและสถาน

ประกอบการ

โครงการความรวมมอืฝกประสบการณวชิาชพี

3.5 คณะมกีารพัฒนาฐานขอมูลเครอืขายสําหรับการบรหิารจัดการ

อยางมปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล

เครอืขาย

ระดับความสําเร็จ 11.04

(รอยละ)

5 5 ≥10.00

(รอยละ)

5 5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 3.5.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงฐานขอมูลในการบรหิารจัดการ

ท่ีเอื้อตอการสรางความสัมพันธกับเครอืขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลเครอืขายในการบรหิารจัดการ รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

130 130 3.4.2.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการชัน้นําท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ

3.4.2.2 สรางความรวมมอืดานวชิาการกับสถานศกึษาและ

สถานประกอบการชัน้นําของประเทศ (อันดับ 1 - 10)

3.4.2.3 สงเสรมิสนับสนุนนักศกึษาเขาฝกประสบการณกับ

สถานศึกษาและสถานประกอบการชัน้นําของประเทศ 

(อันดับ 1 - 10) และตางประเทศ

มิติการพัฒนาองคการ

เปนตัวชี้วัดใหมเชงิปรมิาณ คํานวณจากคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหลักสูตรปรญิญาตร ี13

 หลักสูตร สาขาวชิาตองดําเนนิการใหนักศกึษาไปฝก

ประสบการณวชิาชพี สาขาละ 10 หนวยงาน = 13 x 10 =

 130 หนวยงาน

- - - - -

3.4 คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมอืกับ

ทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรวชิาชีพ

ผูประกอบการ ศษิยเกา และตางประเทศ

3.4.2 จํานวนหนวยงานชัน้นําในประเทศไทยท่ีนักศกึษาไป

ฝกประสบการณวชิาชพี  (อันดับ 1 - 10)

หนวยงาน - รองคณบดฝีายวชิาการ ฝายบรกิารการศึกษา

มิติประสทิธิภาพ

มิติคุณภาพบรกิาร

3.2 คณะมคีวามรวมมอืกับเครอืขายและทองถิ่น

ท่ีหลากหลาย

3.2.1 รอยละของเครอืขายความรวมมอืในประเทศท่ีมกีาร

ดําเนินการ

รอยละ - 100 100 ≥40.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥75.00 รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา ฝายกจิการนักศกึษา

มิติประสทิธิผล

3.1 เครอืขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธท่ีดีกับคณะ

3.1.1.1 สนับสนุนการใหเครอืขายและทองถิ่นมีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลติบัณฑติ 

การวจัิย บรกิารวชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการการมสีวนรวมของเครอืขายและทองถิ่นในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา ฝายกจิการนักศกึษา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครอืขายและทองถิ่น

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนนิงาน คาเปาหมาย

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ผูกาํกบัดูแล หนวยงานที่รับผดิชอบ



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(รอบ 9 เดอืน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย

ระดับความสําเร็จ 90.91

(รอยละ)

76.92

(รอยละ)

4 100

(รอยละ)

100

(รอยละ)

5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 4.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) รองคณบดฝีายแผนงานและประกัน

คุณภาพ,

รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา,

รองคณบดฝีายวชิาการ,

รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิาร

วชิาการ,

รองคณบดฝีายบรหิาร

ฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ,

ฝายกจิการนักศกึษา,

ฝายบรกิารการศึกษา,

ฝายวจัิยและบรกิารวชิาการ,

ฝายบรหิาร

4.1.2 รอยละของงานวจัิย บทความวชิาการ งานสรางสรรค

 นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐของอาจารยและนักวจิัยท่ีไดรับ

รางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวจัิย

รอยละ - 0.76 0.76 - ≥0.50 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี ≥1.00 4.1.2.1 สงเสรมิใหมีการแขงขันทางวชิาการในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการสงเสรมิการประกวดผลงานวชิาการสูเวทรีะดับชาติและนานาชาติ รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิารวชิาการ ฝายวจัิยและบรกิารวชิาการ

4.2 ความมชีื่อเสยีงของมหาวทิยาลัย 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบรกิารของ

มหาวทิยาลัย

รอยละ 99.58 100 97.80 ≥60.00 ≥80.00 ≥93.00 ≥93.00 ≥93.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 99.13

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการบรกิารใหตรงตาม

กลุมเปาหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

4.3 นักศกึษาชาวตางชาติเขาศกึษาตอในสาขาวชิา 4.3.1 จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษาแลกเปลี่ยน คน 0.94

(รอยละ)

53 100 ≥0.5

(รอยละ)

26 2 2 2 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศกึษาชาวตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาต ิ รองคณบดฝีายวชิาการ ฝายบรกิารการศึกษา

4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองตอ

ความเปนนานาชาติ

4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยท่ีเปนชาวตางชาติ คน ≥1.68

(รอยละ)

2 4 ≥2

(รอยละ)

1 1 4 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยท่ีเปน

ชาวตางชาต ิจํานวน 4 คน

4.4.1.1 สงเสรมิการจัดการเรยีนการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัย

อยางมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดจางอาจารยประจําและนักวจิัยชาวตางชาติ รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

4.5 คณะมกีารใชเทคโนโลยแีละเครื่องมอืตางๆ 

ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสรางภาพลักษณ

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ

4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต ระดับความสําเร็จ 5 5 3 5 5 5 5 5 มหาวทิยาลัยตัง้เปาไวท่ี 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยแีละเครื่องมอืตางๆ ของ Social 

Media ในการประชาสัมพันธ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

มิติประสทิธิภาพ

มิติการพัฒนาองคการ

โครงการ/กจิกรรม ผูกาํกบัดูแล หนวยงานท่ีรับผดิชอบ

มิติประสทิธิผล

4.1 คณะเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

มิติคุณภาพบรกิาร

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วดั หนวยนับ

ผลการดําเนนิงาน คาเปาหมาย

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/ กลยุทธ



 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 



คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561

ป 2562

(รอบ 9 

เดือน)

ป 2563
 คณะมนุษย 

ภาคปกติ

 คณะมนุษย 

ภาคพิเศษ (ส-

อา)

 โครงการ

บรหิารงาน

ตํารวจ

 ศนูย

การศกึษา

จังหวัดระนอง

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(รป.ม.) (ภาค

พิเศษ)

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(ศศ.ม.) (ภาค

พิเศษ)

รวม

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป คะแนนเฉลี่ย 3.97 4.07 N/A ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศกึษา                 500,000              500,000 รองคณบดีฝายแผนงานและประกัน

คณุภาพ

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.1.2 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ

รอยละ 14 

(รางวัล)

0.29 0.66 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนใหนักศกึษาสงผลงานทางวชิาการ งานวจิัย และงาน

สรางสรรคเขาประกวดในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสงเสริมผลงานนักศึกษาสูการประกวดในระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ(ไมใชงบประมาณเนื่องจากมีการจัดกจิกรรมโครงการที่

สอดคลองและสามารถตอบตัวช้ีวัดได)

                    -   รองคณบดีฝายกจิการนักศกึษา ฝายกิจการนักศกึษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ

ระดับคะแนน 4.51 4.58 4.72 ≥4.35 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

            27,692,200              396,150           10,226,100            1,009,550            1,678,200            1,500,000          42,502,200 

1.2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ป

รอยละ 96.41 98.54 94.05 ≥91.00 กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดานสังคมศาสตร 4,928,460             4,928,460 

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริม 

หรือพัฒนาใหกับนักศกึษา

คะแนนเฉลี่ย 4.51 4.61 4.58 ≥4.45 1.3.1.1 สงเสรมิและพัฒนานักศกึษาใหเปนไปตาม

อัตลักษณของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคณุลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค

โครงการพัฒนานักศกึษาตามคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงคและอัต

ลักษณสวนสุนันทา

                485,000              485,000 

1.3.2 รอยละของสาขาวชิาที่สงผลงานของนักศกึษาเขาประกวด รอยละ - - 53.33 ≥50.00 1.3.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหสาขาวชิาบมเพาะและเสรมิความรู 

ทักษะใหกับนักศกึษาในการสรางผลงาน เขารวมประกวดในเวที

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการปนนักศึกษาสูเวทรีะดับชาตหิรือนานาชาติ (ไมใชงบประมาณ

เนื่องจากมีการจัดกจิกรรมโครงการที่สอดคลองและสามารถตอบ

ตัวช้ีวัดได)

                    -   

1.3.3 รอยละของผลงานวจิัยนักศกึษาที่ผานการนําเสนอจากการจัด 

Mini-conference

รอยละ - - 75.48 ≥60.00 โครงการนําเสนองานวจิัย (Mini-conference) ของนักศึกษา               1,000,000            1,000,000 

1.3.4 จํานวนผลงานวจิัยของนักศกึษาที่ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ ผลงาน - - N/A 2 โครงการพัฒนานักศกึษาสูการวจิัยในระดับนานาชาติ                     -   

1.4.1 จํานวนสาขาวชิาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตัง้แต 60 คะแนน

ข้ึนไป

สาขาวชิา - - N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคณุภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหสามารถแขงขันใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ                  100,000              100,000 

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01

รอยละ 85.71 93.33 N/A ≥80.00

1.4.3 จํานวนรายวชิาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

รายวชิา - - 2 1

1.4.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการจัดทําหลักสูตร 2 ภาษา ระดับความสําเร็จ - - 1 5

โครงการการสนับสนุนการผลติสื่อการเรยีนรูออนไลน                   30,000                30,000 

โครงการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยจะใชงานผานระบบ

 MOOC

                    -   

โครงการพัฒนาระบบการสอน e-Learning                     -   

1.5.1  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 9.76 12.21 12.21 ≥25.00 โครงการเพิ่มตําแหนงทางวชิาการ                 200,000              200,000 

1.5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก รอยละ 19.51 22.90 25.95 ≥38.00 โครงการศกึษาตอในระดับที่สูงข้ึน                     -   

1.5.3  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 89.19 100.00 74.1 ≥98.00 1.5.3.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทัง้สาย

วชิาการและสายสนับสนุนวชิาการใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ               4,000,000              105,000            4,105,000 

1.5.4  รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

รอยละ 30.87 40.52 60.00 ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร                   80,000                80,000 

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัตงิานที่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบรกิาร และทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

1.6.1  รอยละของกระบวนการปฏิบัตงิานที่ไดรับการปรับปรงุและพัฒนา รอยละ - - 46.67 ≥80.00 1.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการ

ปฏิบัตงิานใหเกิดประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน               11,189,130              298,000           11,487,130 

1.7 คณะมีการประยุกตใชหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการ

พัฒนาและเกดิธรรมาภิบาล

1.7.1  ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของคณะ

ระดับความเช่ือม่ัน 4.96 4.51 4.98 ≥4.75 1.7.1.1 ปรบัปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการของมหาวทิยาลัยใหมีความยดืหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี              17,600,000          17,600,000 

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอื้ออํานวยตอการ

เรียนรูและการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ                     -   

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และภูมิ

ทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหพรอมสําหรับการจัดการเรยีนการ

สอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรงุกายภาพและภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                     -   

1.9 คณะสามารถบริหารจัดการทรัพยสนิ สนิทรัพยเพื่อใชในการปฏิบัติ

ตามภารกจิ

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวชิาการและ

วจิัยตออาจารยประจํา

บาท/คน  15.84 

(รอยละ)

  69,836.52 28,785.93 25,000 1.9.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ อยาง

เปนระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบริการวชิาการ                     -   รองคณบดฝีายพัฒนางานวจัิยและ

บริการวชิาการ

ฝายพัฒนางานวจิัยและบรกิาร

วชิาการ

รวมเปนเงนิงบประมาณทั้งสิ้น 68,564,790           396,150            10,629,100        1,009,550         1,678,200         1,500,000         83,777,790       

รองคณบดฝีายบรหิาร

1.8 คณะมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการ

ดําเนนิการตามพันธกจิไดอยางครบถวน

1.8.1  ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานที่และ

สิ่งอํานวยความสะดวกของคณะ

ระดับความพงึพอใจ 4.76 4.28 4.91 ≥4.55

รองคณบดฝีายวชิาการ

1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรงุหลักสูตรของมหาวทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.4.2.2 สงเสรมิและสนับสนุนความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือขายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคณุภาพ                 760,000                     -   

รองคณบดฝีายวชิาการ

มิตปิระสทิธภิาพ

1.3 คณะมีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอน

ที่สงเสรมิและสนับสนุนการสรางคณุลักษณะบัณฑติ

ที่พงึประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย

รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา

1.3.3.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําเสนอผลงานวจิัยของนักศกึษาใน

ระดับนานาชาติ

รองคณบดฝีายพัฒนางานวจัิยและ

บริการวชิาการ, 

หัวหนาภาควชิาสังคมศาสตร, 

หัวหนาภาคมนุษยศาสตร

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ยทุธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ (บาท)

ผูกํากับดูแล ฝายท่ีรับผดิชอบ

มิตกิารพัฒนาองคการ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัตงิาน 

ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ

1.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอและเพิ่มตําแหนงทาง

วชิาการ

มิตปิระสทิธผิล

1.1 คณะเอตทัคคะที่มีความยั่งยนื และไดรับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

มิตคิณุภาพบริการ

1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณของคณะเปนที่ยอมรับของผูใช

บัณฑติและสังคม และมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

1.4.6.1 การเปดโอกาสการเรยีนรูไรขีดจํากัด

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.4.6 จํานวนหลักสูตรหรือรายวชิา Online หลักสูตรหรือ

รายวชิา

- - - 1

1.2.1.1 สงเสรมิการบูรณาการการสอนดวยนวัตกรรม

รวมสมัยอยางมีประสทิธภิาพในการสรางทักษะที่จําเปน

ในศตวรรษที่ 21

ฝายบรกิารการศกึษา

ฝายกิจการนักศกึษา

ฝายพัฒนางานวจิัยและบรกิาร

วชิาการ, 

ภาควชิาสังคมศาสตร, 

ภาคมนุษยศาสตร

ฝายบรกิารการศกึษา

ฝายบรหิาร



คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561

ป 2562

(รอบ 9 

เดือน)

ป 2563
 คณะมนุษย 

ภาคปกติ

 คณะมนุษย 

ภาคพิเศษ (ส-

อา)

 โครงการ

บรหิารงาน

ตํารวจ

 ศนูย

การศกึษา

จังหวัดระนอง

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(รป.ม.) (ภาค

พิเศษ)

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(ศศ.ม.) (ภาค

พิเศษ)

รวม

2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ตีพมิพ 

เผยแพรในระดับชาตหิรือนานาชาตติออาจารยประจําและนักวจิัย

รอยละ 55.77 47.94 26.56 ≥40.00 2.1.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจัิย หรืองานสรางสรรค

ของอาจารยประจําและนักวจิัยใหไดรับการตีพิมพเผยแพร ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสงเสริมการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารยประจําและ

นักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาติ

             140,000              140,000 รองคณบดฝีายวจัิยและบริการ

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

2.1.2 รอยละผลงานของนักศกึษาและผูสําเรจ็การศกึษาระดับปริญญา

โท ที่ไดรบัการตพีมิพหรอืเผยแพรในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

รอยละ - 1.32 30 ≥18.00 2.1.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจัิย หรืองานสรางสรรค

ของนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาใหไดรับการ

ตพีิมพเผยแพร ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสงเสริมการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของนักศกึษาและ

ผูสําเร็จการศกึษาในระดับชาตแิละนานาชาติ

                    -   ประธานหลักสูตรรปม.,

ประธานหลักสูตรทองเที่ยว

หลักสูตรป.โท

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรบัการนําไปใช

ประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

2.2.1 รอยละผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการ

นําไปใชประโยชนตอผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรค

ทัง้หมด

รอยละ - 61.33 82.61 ≥62.00 2.2.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวจิัย ให

เกดิประโยชนกับชุมชนรวมทัง้บูรณาการการสอนดวยนวัตกรรมรวม

สมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวจิัย และนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาชุมชน

                    -   

2.3 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจด

อนุสทิธบิัตร หรือสิทธบิัตร

2.3.1 จํานวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ที่ยื่นจดอนุสทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

ผลงาน - 16 - 1 2.3.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจัิย 

งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคใหไดรบัการจด

อนุสทิธบิัตร สทิธบิัตร

โครงการสงเสริมการจดอนุสทิธบิัตรหรือสทิธิบัตร                30,000                30,000 

2.4.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มองคความรูในแหลงเรียนรู โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู

2.4.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มศูนยการเรียนรู โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรู 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและ

นักวจิัย

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครอืขาย                30,000                30,000 

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน   70,951.06 108,607.93 77,183.68 ≥25,000 โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม                     -   

2.5.2 จํานวนเครือขายดานการวจิัยและนวัตกรรมที่มีความรวมมือกับ

เครือขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

เครือขาย - - - 1

2.5.3 จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาตติอผลงานวจิัยและงานสรางสรรคทัง้หมด

ผลงาน - - - 1

2.5.4 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองานสทิธบิัตรที่นําไปใช

ประโยชนเชิงพาณชิย

ผลงาน - - - 1

2.6 งานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพไดตาม

มาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิและนานาชาตติามเกณฑ

คณุภาพ

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงาน

วจิัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

ระดับความสําเร็จ - 5 N/A 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงานดานการวจิัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดานการวจิัยและนวัตกรรม                     -   

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 2.7.1 จํานวนวารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - 0 0 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไดคณุภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวชิาการสูมาตรฐาน

และคุณภาพทัง้ระบบ

             140,000              140,000 

2.8 คณะมีกระบวนการบริการวชิาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความ

ตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบรกิารวชิาการแก

สังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศกึษาที่กําหนด

ระดับความสําเร็จ - - - 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่สอดคลองกับความตองการ 

และเปนประโยชนตอทองถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ                     -   

2.9 คณะมีกระบวนการดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน

 เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2.9.1 การพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษาที่กําหนด

ระดับความสําเร็จ - - N/A 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

กจิกรรมสงเสรมิการบํารุงศลิปวัฒนธรรม (ไมใชงบประมาณเนื่องจากมี

การจัดกิจกรรมโครงการที่สอดคลองและสามารถตอบตัวช้ีวัดได)

                    -   รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา ฝายกิจการนักศกึษา

2.10 อาจารยและนักวจิัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสรางสรรค งานวจิัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมีประสทิธภิาพ

2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวจิัยที่มีผลงานวจิัย รอยละ 84.87 82.81 81.25 ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวจัิยใหมีความคิดรเิร่ิม

สรางสรรคงานวจิัยและนวัตกรรมอยางมีประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย                30,000                30,000 รองคณบดฝีายวจัิยและบริการ

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

รวมเปนเงนิงบประมาณทั้งสิ้น 420,000            -                 -                 -                 -                 -                 420,000           

มิตกิารพัฒนาองคการ

รองคณบดฝีายวจัิยและบริการ

วชิาการ

มิตคิณุภาพบริการ

รองคณบดฝีายวจัิยและบริการ

วชิาการ

2.5 มหาวทิยาลัยมีงานวจิัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 2.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวจิัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการ

โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกจิ                     -   

               50,000 

ยทุธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางย่ังยนื

งบประมาณ (บาท)

ผูกํากับดูแล ฝายท่ีรับผดิชอบโครงการ/กจิกรรมเปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

แผนงาน/ กลยุทธ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

มิตปิระสทิธผิล

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรบัการตพีมิพ เผยแพร

ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

มิตปิระสทิธภิาพ

รองคณบดฝีายวจัิยและบริการ

วชิาการ

≥1111องคความรู2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มข้ึนในแหลงเรียนรูศูนยการเรียนรู เพื่อ

บริการวชิาการ

2.4 มหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 

และบริการทางวชิาการแกชุมชน โรงเรยีน 

วสิาหกจิชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม 

และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยางยั่งยนื

ตามศาสตรพระราชา

               50,000 



คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561

ป 2562

(รอบ 9 

เดือน)

ป 2563
 คณะมนุษย 

ภาคปกติ

 คณะมนุษย 

ภาคพิเศษ (ส-

อา)

 โครงการ

บรหิารงาน

ตํารวจ

 ศนูย

การศกึษา

จังหวัดระนอง

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(รป.ม.) (ภาค

พิเศษ)

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(ศศ.ม.) (ภาค

พิเศษ)

รวม

3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอคณะ รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00                     -   

3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนาคณะ เครอืขาย 5 5 5 5                     -   

3.2.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนกับมหาวทิยาลัย

โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ                50,000                50,000 

3.2.1.2 สนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมตามขอตกลง

ความรวมมือของเครือขายและทองถ่ิน

โครงการจัดกจิกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครือขายและ

ทองถ่ิน (ไมใชงบประมาณเนื่องจากมีการจัดกจิกรรมโครงการที่

สอดคลองและสามารถตอบตัวช้ีวัดได)

                    -   

3.2.2 จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศกึษากับองคกร

ภาครัฐ และเอกชน

เครือขาย - - - 1 3.2.2.1 ผลักดันใหมีเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศกึษากับ

องคกรภาครัฐ และเอกชน

โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศกึษากับองคกร

ภาครัฐ และเอกชน

               50,000                50,000 

3.3  คณะมีการดําเนนิการจัดกจิกรรมความรวมมือกับเครอืขาย

ตางประเทศ

3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับคณะ รอยละ - 100 100 ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมือกับเครือขายตางประเทศเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนกับมหาวทิยาลัยและเครือขาย

โครงการความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ              200,000              200,000 รองคณบดฝีายวชิาการ ฝายบรกิารการศึกษา

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความ

รวมมือกับเครือขาย

ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรบัปรุงกระบวนการหรือกลไกการสรางความรวมมือ

กับเครือขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขาย (ไมใช

งบประมาณเนื่องจากมีการจัดกจิกรรมโครงการที่สอดคลองและ

สามารถตอบตัวช้ีวัดได)

                    -   รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา,

รองคณบดฝีายวชิาการ

ฝายกิจการนักศกึษา,

ฝายบรกิารการศกึษา

โครงการความรวมมือทางวชิาการกับสถานศกึษาและสถานประกอบการ                     -   

โครงการความรวมมือฝกประสบการณวชิาชีพ                     -   

3.5 คณะมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการ

อยางมีประสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรงุฐานขอมูลเครือขาย ระดับความสําเรจ็ 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรงุฐานขอมูลในการบริหารจัดการ

ที่เอื้อตอการสรางความสัมพันธกับเครือขายและทองถ่ิน

โครงการพัฒนาปรับปรงุฐานขอมูลเครือขายในการบริหารจัดการ                20,000                20,000 รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

รวมเปนเงนิงบประมาณทั้งสิ้น 320,000           -                 -                 -                 -                 -                 320,000           

มิตกิารพัฒนาองคการ

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กจิกรรม

3.4.2.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการช้ันนําทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ

3.4.2.2 สรางความรวมมือดานวชิาการกับสถานศกึษาและสถาน

ประกอบการชัน้นําของประเทศ (อันดับ 1 - 10)

3.4.2.3 สงเสรมิสนับสนุนนักศกึษาเขาฝกประสบการณกับสถานศกึษา

และสถานประกอบการชัน้นําของประเทศ (อันดับ 1 - 10) และ

ตางประเทศ

- - 130

3.4 คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับทองถิ่น 

องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรวชิาชีพ

ผูประกอบการ ศษิยเกา และตางประเทศ

3.4.2 จํานวนหนวยงานช้ันนําในประเทศไทยที่นักศกึษาไปฝก

ประสบการณวชิาชีพ  (อันดับ 1 - 10)

หนวยงาน -

มิตคิณุภาพบริการ

รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา

มิตปิระสทิธภิาพ

รองคณบดฝีายวชิาการ

3.2 คณะมีความรวมมือกับเครอืขายและทองถิ่น

ที่หลากหลาย

3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการ รอยละ

ฝายบรกิารการศกึษา

ยทุธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครอืขายและทองถิ่น

งบประมาณ (บาท)

ผูกํากับดูแล ฝายท่ีรับผดิชอบ

- 100 100 ≥75.00

3.1 เครือขายและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธ

ที่ดีกับคณะ

3.1.1.1 สนับสนุนการใหเครือขายและทองถ่ินมีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลติบัณฑติ 

การวิจัย บรกิารวชิาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย (ไมใชงบประมาณเนื่องจากมีการจัดกจิกรรมโครงการที่

สอดคลองและสามารถตอบตัวช้ีวัดได)

มิตปิระสทิธผิล

รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา

แผนงาน/ กลยุทธ

ฝายกิจการนักศกึษา

ฝายกิจการนักศกึษา



คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561

ป 2562

(รอบ 9 

เดือน)

ป 2563
 คณะมนุษย 

ภาคปกติ

 คณะมนุษย 

ภาคพิเศษ (ส-

อา)

 โครงการ

บรหิารงาน

ตํารวจ

 ศนูย

การศกึษา

จังหวัดระนอง

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(รป.ม.) (ภาค

พิเศษ)

 โครงการพเิศษ

 ปรญิญาโท 

(ศศ.ม.) (ภาค

พิเศษ)

รวม

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย

ระดับความสําเร็จ 90.91 (รอยละ) 76.92 (รอยละ) 4 5 4.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 35,000                            35,000 รองคณบดฝีายแผนงานและประกัน

คณุภาพ,

รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา,

รองคณบดฝีายวชิาการ,

รองคณบดฝีายวจัิยและบริการ

วชิาการ,

รองคณบดฝีายบรหิาร

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ,

ฝายกิจการนักศกึษา,

ฝายบรกิารการศกึษา,

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ,

ฝายบรหิาร

4.1.2 รอยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค นวัตกรรม

และสิ่งประดษิฐของอาจารยและนักวจิัยที่ไดรับรางวัลระดับชาตหิรือ

นานาชาตติอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวจิัย

รอยละ - 1 0.76 ≥1.00 4.1.2.1 สงเสรมิใหมีการแขงขันทางวชิาการในระดับชาตแิละนานาชาติ โครงการสงเสริมการประกวดผลงานวชิาการสูเวทรีะดับชาตแิละ

นานาชาติ

               45,000                45,000 รองคณบดฝีายวจัิยและบริการ

วชิาการ

ฝายวจิัยและบรกิารวชิาการ

4.2 ความมีชื่อเสยีงของมหาวทิยาลัย 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบรกิารของมหาวทิยาลัย รอยละ 99.58 100.00 97.80 ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการบริการใหตรงตาม

กลุมเปาหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก              200,000              200,000 รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

4.3 นักศกึษาชาวตางชาตเิขาศกึษาตอในสาขาวชิา 4.3.1 จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษาแลกเปลี่ยน คน 0.94

(รอยละ)

53 100 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศกึษาชาวตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาต ิ 40,000                            40,000 รองคณบดฝีายวชิาการ ฝายบรกิารการศึกษา

4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอความเปน

นานาชาติ

4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยที่เปนชาวตางชาติ คน ≥1.68

(รอยละ)

2 4 4 4.4.1.1 สงเสรมิการจัดการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยอยางมี

ประสทิธภิาพ

โครงการจัดจางอาจารยประจําและนักวจิัยชาวตางชาติ                     -   รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

4.5 คณะมีการใชเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือตางๆ 

ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณ

ไดอยางมีประสทิธภิาพ

4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรงุเว็บไซต ระดับความสําเร็จ 5 5 3 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือตางๆ ของ Social 

Media ในการประชาสัมพันธ

โครงการปรับปรงุเว็บไซต                     -   รองคณบดฝีายบรหิาร ฝายบรหิาร

รวมเปนเงนิงบประมาณทั้งสิ้น 320,000           -                 -                 -                 -                 -                 320,000           

ยทุธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)

ผูกํากับดูแล ฝายท่ีรับผดิชอบโครงการ/กจิกรรมเปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

แผนงาน/ กลยุทธ

4.1 คณะเปนที่รูจักและยอมรบัในระดับชาตแิละนานาชาติ

มิตปิระสทิธผิล

มิตคิณุภาพบริการ

มิตปิระสทิธภิาพ

มิตกิารพัฒนาองคการ
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

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

พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ  

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มีความรู้ความเข้าใจใน  

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน  

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้  

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 1.1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  
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และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุ นการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 1.2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง 

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

 1.3. ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

 1.4. จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สู่การประเมินผลงาน 

 1.5. ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 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 ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

  2.2. ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

  2.3. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด 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 าเนิ นงาน 

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

 5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่ อมีการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบั ติที่ เกี่ ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน  คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ แล้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบที่ เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขต่อไป การติดตาม  

และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน

และข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ 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 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

  



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๑๔๙/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการกําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการตามแผนงานของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อใหการนําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสูการปฏิบัติตามทิศทางที่กําหนด
ไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชนตอการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้
 
คณะกรรมการอํานวยการ

๑. คณบดี ประธานกรรมการ

๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

๓. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๖. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ

๗. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร กรรมการ

๘. หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ

๙. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรรมการ

๑๐. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑๑. หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน กรรมการ

๑๒. หัวหนาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน กรรมการ

๑๓. หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ

๑๔. หัวหนาสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสารสนเทศ กรรมการ

๑๕. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก กรรมการ
 



-  ๒  -

๑๖. หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร กรรมการ

๑๗. หัวหนาสาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ  กรรมการ

๑๘. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ กรรมการ

๑๙. หัวหนากลุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กรรมการ

๒๐. หัวหนากลุมสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม กรรมการ

๒๑. หัวหนากลุมสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร กรรมการ

๒๒. ประธานหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ

๒๓. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ

๒๔. รักษาการหัวหนาฝายแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 
หนาท่ี

๑.  สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให
กับคณะกรรมการดําเนินงาน

๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
คณะกรรมการดําเนินงาน

๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ

๒. นายยงยุทธ กิจสันทัด กรรมการ

๓. นางจุฑารัตน สมอคร กรรมการ

๔. นายภาณุวัฒน อุบลแยม กรรมการ

๕. นางสาวนริสา รวดเร็ว กรรมการ

๖. นางสาวเอมอร ตอโมกข กรรมการ

๗. นางสาวสุรียพร สรอยทอง กรรมการ

๘. นางวิมล โถมกระโทก กรรมการ

๙. นายกฤษณปกรณ บุญมา กรรมการ

๑๐. นายวุฒิพงศ เนียมบุญ กรรมการ

๑๑. นายวัชรากร เฉลยปราชญ กรรมการ

๑๒. นางสาววนิดา กงแหลม กรรมการ

๑๓. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ กรรมการ

๑๔. นางสาวตูนละดา เพชรอําไพ กรรมการ

๑๕. นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน กรรมการ
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๑๖. นางสาวศุภลักษณ พงศพิพัฒน กรรมการ

๑๗. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล กรรมการ

๑๘. นายพีรพงศ โผแพ กรรมการ

๑๙. นายพเยาว นุมเรืองรัน กรรมการ

๒๐. วาที่ร.ต หญิง สุรีพร  พวงทอง กรรมการ

๒๑. นายจตุพร ผ้ัวผดุง กรรมการ

๒๒. นายเกียรติยศ ลอทองสมุทร กรรมการ

๒๓. นางสาวจิราพร ฮามวงศ กรรมการ

๒๔. นายเจริญพร เดชมณี กรรมการ

๒๕. นางสาวยุพิน แกวคํา กรรมการ

๒๖. นายอรรถกฤต จันทร กรรมการ

๒๗. นายธนบรรณ วรุณธรรม กรรมการ

๒๘. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ กรรมการ

๒๙. นางสาวกันยารัตน   ขันแกว กรรมการ

๓๐. นางสาวสุภาวดี เรืองสังข กรรมการ

๓๑. นางนวกมล พรมมา กรรมการ

๓๒. นายประทีป ชาลี กรรมการและเลขานุการ

๓๓. นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 
หนาท่ี

๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. นําเสนอแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

๓. วิเคราะหขอมูลจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ทั้งที่เป็น

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ โดยมีบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามจ านวน 62 ท่าน ผลการประเมินของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้ 

1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S3 186 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงานหรอืหลักสูตรหลากหลาย   

S1 140 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน  

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

- กระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้รับ

ทราบทุกระดับ 

S4 95 มรีะบบการด าเนินงานด้านวิจัยที่ด ี 

- มีระบบบริหาร จัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านวิจัย  ท าให้ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่

สังคมอย่างเป็นระบบก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

- มีการด าเนินงานด้านวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 

S8 90 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าท้าย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงาน

ของคณะอย่างจริงจัง  

- ผูบ้ริหารคณะมีวสิัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะอย่างจริงจัง ท าให้คณะ

ได้รับการยอมรับ 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S2 87 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

- บุคลากรของคณะมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในต่างประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียน

การสอน 

 

2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W2 259 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  

- คณะมีสถานที่และพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศกึษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่าง

เต็มที่ 

W7 190 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีจ านวนมากเกินไป 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

W1 182 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย  

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าเสนอผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้

ระยะเวลานาน) 

W5 104 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะภาษาอังกฤษ 

W3 82 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารการจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
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3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นของโอกำส 

O1 125 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E- learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว

มีประสิทธฺภาพไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การบรูณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

O6 94 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ  

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน 

O2 82 ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น  

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ๆ และความ

ต้องการมหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษา เพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน) 

O5 64 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

O4 50 นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศกึษามากขึ้น  

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการ

ขยายความรว่มมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก

ต่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน) 
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4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นของภัยคุกคำม 

T5 223 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราประชากร ในวัย

เรียนลดลง และมีอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T10 192 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ศกึษาต่อของนักเรียน 

T2 135 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา

ให้ผู้เรยีน 

T6 132 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานมากว่าสาขาที่ตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T4 99 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง

สวนทางกับหลักสูตร ที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 
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5.ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพข้างลา่งนี้ 

 
 จากผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ อยู่ในต าแหน่ง 

“ป้องกันตัว” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น จุดอ่อน ให้เป็นระดับสูงขึน้ ดังนี้ 

 1) เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

2) ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น  

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ๆ และความต้องการมี

หลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อ

พัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน 

3) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสมากขึ้น 

4) นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้  

5) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

ประชากรกลุ่มสูงอายุ 

6) นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษา

มากขึ้น  

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือ

กับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อนบ้าน

มากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

7) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E- learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธฺภาพ

ไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบรูณาการ

ความรูใ้หม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

8) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ  

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น ภัยคุกคาม ให้เป็นระดับสูงขึ้น ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครอืข่าย  

2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวเลา 

ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของคณะ  

3) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลตอ่การตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศกึษาให้ผูเ้รียน  

4) ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตรอุตสาหกรรมและความคิด

ริเริ่ม สร้างสรรคส์่งผลกระทบกับหลักสูตรของคณะ 

5) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ

หลักสูตร ที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน  

6) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราประชากร ในวัยเรียนลดลง 

และมีอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น  

7) ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน

มากว่าสาขาที่ตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  

8) มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ  

9) ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี

การปรับ ทัศนคตคิวามเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้  

10) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัว และเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยม ที่แตกต่างมี

ความตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้  
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11) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อ

ของนักเรียน  

    

 จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น 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.2563  
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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.2563 
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รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วม 

 

ผู้บริหำร 

ผศ.ดร.นิพนธ์  ศศธิรเสาวภา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

อาจารย์ ดร.ขันทอง  ใจดี    รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผศ.ดร.นัทนิชา   หาสุนทรี   รองคณบดีฝ่ายบริหาร     

อาจารย์ ดร.วีระ  วีระโสภณ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จนิตลิขิตดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    

ผศ.ดร.บัวบุตรี   ศริิวัฒน์   รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ดร.ภรณน์ภัส เบินท์   หัวหนา้ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.เจตนส์ฤษฏ์ อังศุกาญจนกุล  หัวหนา้สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

อาจารย์วิชุดา  ขุนหนู   หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาจารย์กณิกนันท์  โภชฌงค์  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาจีน 

อาจารย์พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล  หัวหนา้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

อาจารย์พจิักษ์  ภูต่ระกูล  หัวหนา้แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

อาจารย์สันต์  รัตนขวัญ  หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ศรแีก้ว   หัวหนา้แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

อาจารย์สันต์ชัย  รัตนะขวัญ  หัวหนา้แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ  หัวหนา้สาขาวิชานิติศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.จริาภรณ์ อัจฉริยะประสิทธ์ หัวหนา้สาขาวิชาภาษาไทย 

อาจารย์ไพลิน   กลิ่นเกษร  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์ธนากร   อุยพานิชย์  หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

อาจารย์ธนากร   อุยพานิชย์  หัวหนา้แขนงวิชาระบบสารสนเทศศกึษา 

อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ  หัวหนา้แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ว่าที่ ร.ต. หญิงเพ็ญนภา ปาละปิน  หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

ว่าที่ ร.ต. หญิงเพ็ญนภา ปาละปิน  หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

อาจารย์อารียา  ภูร่ะหงส์  หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสอาด  หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

ผศ.ฉันทัช   วรรณถนอม  หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
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อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการ

      ท่องเที่ยวและบริการ 

  

บุคลำกร 

นายยงยุทธ  กิจสันทัด  หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

นายประทีป   ชาลี   รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

นางสาวสุภาวดี   เรืองสังข์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางนวกมล  พรมมา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางจุฑารัตน์  สมอคร   นักวิชาการศกึษาช านาญการพิเศษ 

นายภาณุวัฒน์  อุบลแย้ม  นักวิชาการศกึษา 

นางสาวนริสา  รวดเร็ว   นักวิชาการศกึษา 

นางสาวเอมอร  ตอโมกข์  นักวิชาการศกึษา 

นางสาววนิดา  กงแหลม  นักวิชาการศกึษา 

นายพเยาว์  นุ่มเรืองรัน  นักวิชาการศกึษา 

นายอรรถกฤต  จันทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายจตุพร  ผัว้ผดุง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวเอื้ออารี  เวฬุวนารักษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายเกียรติยศ  ล้อทองสมุทร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุรีย์พร  สร้อยทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวศุภลักษณ์ พงศพ์ิพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวตูนละดา เพชรอ าไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายพีรพงศ์  โผแพ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกันยารัตน์  ขันแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางวิมล  โถมกระโทก  นักวิชาการพัสดุ 

นายเจรญิพร  เดชมณี   นักวิชาการพัสดุ 

นางสาวยุพิน  แก้วค า   พนักงานพิมพ์ดีดชัน้ 3 

นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายวุฒิพงศ์  เนียมบุญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
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นายวัชรากร  เฉลยปราชญ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นายไพรัช  ศริิวัฒนพศิาล  นักประชาสัมพันธ์ 

นางสาวชวิศา  สงค์ประสทิธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ว่าที่ร.ต หญิง สุรีพร พวงทอง  เจ้าหน้าที่วจิัย 

นางสาวศิริธรรม  จติตงาม  เจ้าหน้าที่วจิัย 

นางสาวจิราพร  ฮามวงศ์  นักวิชาการศกึษา 

นายธนบรรณ  วรุณธรรม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 


