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ค ำน ำ 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "เน้นความเป็น

วัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล " 

 เพื่อน าเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยลงสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และน าไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะจงึจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะและหวัง

เป็นอย่างยิ ่งว่าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ฉบับนี ้จะน ามาซึ ่งประโยชน์ส าหรับผลการ

ด าเนินงานและการตรวจประเมิน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของคณะและรองรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายนอกอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 

 

 

                                                                      
        ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศธิรเสาวภา ) 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและส่งเสริมด าเนินงานตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ และให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561  ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์) และแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” โครงการเพิ่มองค์ความรู้การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์ความรู้: การผลิตสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผูร้ับผิดชอบโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะ  

 ในปีการศึกษา 2562 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่น

คุณธรรม ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2562 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” โครงการอนุรักษ์ขนมไทยชาววัง (ช่อม่วง) และแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”โครงการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟ

กราฟิก ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะ  

ซึ่งคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ฉบับนี้จะตอบสนองกับ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ เพื่อจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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ส่วนที ่1  บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เป็นแผนที่ได้จากการร่วมระดมความคิดจากคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของคณะโดยร่วมกันพิจารณาสภาพการณ์ทั้ง

ภายในและภายนอกร่วมก าหนดเป้าหมายทิศทาง และวิธีการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจน

การถ่ายทอดกลยุทธ์จากระดับองค์กรสู ่ระดับบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ เป็นการ สื่อสาร

ถ่ายทอดและ เ ปลี ่ย น แปลงแผนกลยุทธ ์ไ ป สู ่ก า รปฏิบัต ิ   เ พื ่อ ใ ห้คณะมนุษยศาสตร์แ ล ะ

ส ัง ค มศ าสต ร ์ม ีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ เ ป ็น แ นวท า ง ไ ปสู ่ก า รปฏิบ ัต ิแ ล ะ  

การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยมหาวิทยาลัยก าหนดเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์

ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรม ให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” โดยมีความหมายของค าส าคัญ คือ 

 เน้นความเป็นวัง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็นวัง

สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธร รม 

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึง และมีประสทิธิภาพ 

  แผนปฏิบัติ การด้ านการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” จัดโครงการอนุรักษ์ขนมไทยชาววัง (ช่อม่วง) และแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”โครงการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟ

กราฟิก  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้และตอบสนองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของ

คณะ 
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1.2 โครงสร้ำงของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณิ์ ปีกำรศึกษำ 2561             

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กิจกรรม/โครงกำร 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล 

 1. โครงการรณรงค์แต่ง

กายด้วยผ้าไทย(ทุกวันศุกร์) 

 

  

ไตรมาส2 

(พ.ย 61 – ม.ค 62) 

ไตรมาส3 

(ก.พ – เม.ย 62) 

 

 

 

 

 

 

1. คณะฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

เพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนนิโครงการรณรงค์

แตง่กายด้วยผา้ไทย 

2. คณะฯ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงคแ์ต่งกาย

ด้วยผา้ไทย ในทุกช่องทางของคณะฯ 

3. บุคลากรของคณะฯ ร่วมกันแต่งกายด้วยผา้ไทย 

4. คณะฯ จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจตอ่การ

จัดโครงการฯ 

5. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อตดิตามรับฟังผลการ

ด าเนนิการงาน และก าหนดแนวทางการพัฒนาใน

การจัดโครงการในครั้งถัดไป  

1.จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความพึง

พอใจของผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

35 คน 

 

ระดับ

≥4.51 

37 คน 

 

ระดับ 4.80 
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1.4.2 ผลการด าเนินงานด้าน  เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล  

กิจกรรม/โครงกำร 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล 

2. โครงการเพิ่มองค์ความรู้การ

ผลติสื่อประชาสัมพันธ์

ผลติภัณฑชุ์มชน   

องค์ความรู้: การผลิตสื่อแผ่น

พับประชาสัมพันธ์ผลติภัณฑ์

ชุมชน 

ไตรมาส3 

(ก.พ – เม.ย 62) 

ฝ่ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการได้

ด าเนนิ โครงการเพิ่มองค์ความรูก้ารผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์ผลติภัณฑชุ์มชน  องค์

ความรู้: การผลติสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ผลติภัณฑชุ์มชน เพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่

ของแหล่งเรียนรูด้้านการผลิตสื่อแผน่พับ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑชุ์มชน และ

ด าเนนิการถ่ายทอดองค์ความรูเ้รื่อง "การ

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลติภัณฑ์ชุมชน" 

ให้กับผูเ้ข้าเยี่ยมชมองค์ความรูใ้นแหล่ง

เรียนรู้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคทศาสตร์  

 

 

1.จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่

เรียนรู ้

3. จ านวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรียนรู้ 

50 

 

ระดับ≥4.51 

 

 

1 องค์ความรู้ 

50 คน 

 

ระดับ 4.81 

 

 

1 องค์ความรู้ 
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กิจกรรม/โครงกำร 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล 

  

และจัดท าประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้า

เยี่ยมชมองคค์วามรูใ้นแหล่งเรียนรู้  

เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ดา้นมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

หอ้งจึงไม่สามารถรองรับบุคคลทั่วไปเข้า

เยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้ แตค่ณะฯ ได้เป็นอบรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

พ.ศ. 2562 ณ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคทศาสตร์ จงึได้

จัดท าประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าเยี่ยม

ชมองคค์วามรูใ้นแหลง่เรียนรู้จากผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 50 คน ด้วย  
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1.4.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 

ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ (เน้นความเป็นวัง) 4.84 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 35 คน 37 คน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥4.51 4.80 

ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 (เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล ) 

1 ฐาน 

จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้เป้าหมาย 50 คน 50 คน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ ระดับ ≥4.51 4.69 

จ านวนฐานความรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ จ านวน 1 ฐาน 1 ฐาน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คูคุ่ณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วจิัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง 

ศลิปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหนา้ ตรงกับความตอ้งการของชุมชน และ 

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่รว่มในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

   2. วจิัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา 

ไทยและเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

   3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี  

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

   4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

    1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 

     2. คุณธรรม  (Morality) 

     3. เครอืข่าย  (Partnership) 

     4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

    5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

    ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

    เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ  
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นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

  เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุง่มั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู ้และพัฒนาตนเองให้

มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

  เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห ์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดี 

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W   (Wisdom & Creativity)              ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 H   (Happiness & Loyalty)              ความผาสุกและความภักดี  

 I   (Integration & Collaboration)       บูรณาการ และความรว่มมอื  

 P  (Professionalism)                     ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรูสู้่สากล 

(Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning 

organization)           

 นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

 

1.6.2 เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  เอกลักษณ์  (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

( Focus on royal traditions,knowle dgecultivation,ethicalenhancement,as an international learning 

organization)           

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

  เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทาและเผยแพร่แหลง่เรียนรูข้้อมูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 



11 | P a g e  

 
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

  เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะ ลงสูก่ารปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ให้ส าเร็จตามจุดเน้น และ

จุดเด่นของคณะ และส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จงึออกนโยบายและมาตรการ 3 ขอ้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของคณะให้ประชาคมของคณะรับรู้และเข้าใจ 

  มาตรการ : ผูบ้ริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  มาตรการ : คณะจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 

ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

  มาตรการ : ผูบ้ริหารตดิตามและประเมินความส าเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์อย่าง

ต่อเนื่อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพื่อก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคม 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

1.หนว่ยงานจัดการศกึษา (คณะ/บัณฑติวิทยาลัย/วิทยาลัย) 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 

 

 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้/กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ในศูนย์เรียนรู้/

แหลง่เรียนรู้ 

1 ฐาน 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

       2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : หนว่ยงานสามารถปรับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจรงิของ

หนว่ยงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์

ให้ประชาคมรับทราบ 

 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหาร 

พจิารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

 

แผนพัฒนาปฏิบัติงานการอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหนว่ยงาน 

 

 

 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

ระดับหนว่ยงาน 

 

 

ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ลงสู่การปฏบัิต ิ

 

 
ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตงิาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ์

 

 

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” 

 

กจิกรรม/โครงกำร 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงำนใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประ

มำณ 

ผู้ก ำกับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

1. โครงการอนุรักษ์ 

ขนมไทยชาววัง 

 (ชอ่ม่วง) 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

1.เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

นักศกึษา มีสว่น

ร่วมในการศกึษา

วธีิการทาขนม 

ชอ่ม่วง                             

1.ระดับความรู้ 

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการทา

ขนมช่อมว่ง 

    

 

 

               

≥4.00 

  

                          

 

 

 

 

 

 

บุคลากร/

นักศกึษา/ศษิย์

เก่า คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

ไตรมาส 3 

ม.ีค – เม.ย. 

63 

20,000 รองคณบดี

ฝ่าย

กิจการ

นักศกึษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้

นักศกึษาและ

บุคลากรมีทัศนคติ 

ค่านยิม ความมี

สุนทรีย์ และ

วัฒนธรรมท่ีดงีาม 

2.ร้อยละของ

นักศกึษาและ

บุคลากร มีทัศนคติ 

ค่านยิม ความมี

สุนทรีย์และ

วัฒนธรรมท่ีดงีาม  

 

≥80 

 

     



14 | P a g e  

 
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

กจิกรรม/โครงกำร 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงำนใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประ

มำณ 

ผู้ก ำกับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

   3.เพื่อให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

นักศกึษา มีสว่น

ร่วมในกิจกรรม

การอนุรักษข์นม

ชอ่ม่วง 

3.ระดับความพึง

พอใจต่อการจัด

กิจกรรม 

≥4.41 

 

     

4. ระดับความพึง

พอใจเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานตาม

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

“เนน้ความเป็น

วัง” 

≥4.51 

 

 

หมายเหตุ  1.ด้านภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย  2.ด้านทักษะ คอื ความสามารถในการท างานประดิษฐ์แบบชาววัง นาฎศลิป์ ดนตร ี ท่าร า 

3.ด้านบุคลิกภาพ คือการแสดงออก การท าความเคารพ 



15 | P a g e  

 
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

กจิกรรม/โครงกำร ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงำนใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์กจิกรรม/

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประ

มำณ 

ผู้ก ำกับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

1. โครงการเล่าเร่ือง

อย่างสร้างสรรค์

ด้วยอินโฟกราฟิก 

ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหลง่

เรียนรู้สูส่าธารณชน 

 

ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหลง่

เรียนรู้สูส่าธารณชน 

 

1.เพื่อถ่ายทอดการ

แสดงผลของขอ้มูลหรือ

ความรู้โดยภาพท่ีอ่านและ

เข้าใจง่าย และนา่สนใจ 

 

1.จ านวนผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

100 คน 

  

 

1. นักศึกษา 

2. บุคลากร 

3. บุคคล

ท่ัวไป 

 

ไตรมาส 1 

ส.ค – ต.ค 62 

ไตรมาส 2 

พ.ย 62 – ม.ค 

63 

ไตรมาส 3 

ก.พ – เม.ย 63  

 

50,000 ฝ่ายพัฒนา

งานวจิัย

และบริการ

วชิาการ 

สาขาวิชา

สารสนเทศ

ศาสตร์ โดย 

อ.ธนากร 

อุยพานชิย์ 

2.ระดับความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

ระดับ
≥4.51 

 
 

3. จ านวน

ฐานความรู้ท่ี 

เพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้ 

1 องค์

ความรู้ 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ส่วนที่ 3 

กำรก ำกับติดตำมประเมินผล 

 

  การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมี

การพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  
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3.2 กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 

 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์ ต้องรายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานของโครงการต่อผูบ้ริหารอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง หรอืหลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ 

 2) หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา 

เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 3) หนว่ยงานประเมนิความส าเร็จของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 4) หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชีว้ัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี ้

หนว่ยงานจัดการศกึษา (คณะ/บัณฑติวิทยาลัย/วิทยาลัย)  

 4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

(ระดับ ≥ 4.51) 

 4.2 จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรู/้กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ในศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  จ านวน 1 ฐาน 

3.3 หลักฐำนประกอบกำรรำยงำนผลควำมส ำเร็จ 

1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของหนว่ยงานทีผ่่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ (ต้องระบุความส าเร็จ

ของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5) รายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 



คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ที่      ๑๘๐/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

___________________________

         ดวยสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "เนนความ

เปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล "

         เพื่อใหการนําเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนไป

ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

 ๑. คณบดี   ประธาน 

 รองประธาน

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 ๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

 ๓. รองคณบดีฝายวิชาการ         

 ๔. รองคณบดีฝายบริหาร         

 ๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา         

 ๖. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ        

 ๗. หัวหนาภาคมนุษยศาสตร         

 ๘. หัวหนาภาคสังคมศาสตร         

 ๙.   หัวหนาสาขาวิชา/กลุมสาขาวิชาทุกสาขา     

 ๑๐. นายยงยุทธ  กิจสันทัด          

 ๑๑. นางจุฑารัตน  สมอคร       

 ๑๒. นายจตุพร  ผั้วผดุง          

 ๑๓. นางนวกมล  พรมมา       

 ๑๔. นางวิมล  โถมกระโทก         

 ๑๕. นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ         

 ๑๖. นายวุฒิพงศ  เนียมบุญ       

 ๑๗. นายวัชรากร  เฉลยปราชญ                  



-  ๒  -

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

  กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

๑๘. นายพเยาว  นุมเรืองรัน

๑๙. นางสาวสุรียพร  สรอยทอง

๒๐. นายภาณุวัฒน  อุบลแยม

๒๑. นายพีรพงศ โผแพ

๒๒. นางสาวเอมอร  ตอโมกข

๒๓. นางสาวนริสา  รวดเร็ว 

๒๔. นางสาววนิดา  กงแหลม

๒๕. นายเกียรติยศ  ลอทองสมุทร 

๒๖. นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน 

๒๗. วาที่ ร.ต.หญิง สุรีพร  พวงทอง 

๒๘. นางสาวศุภลักษณ  พงศพิพัฒน ์

๒๙. นายเจริญพร  เดชมณี

๓๐. นายประทีป  ชาลี

๓๑. นางสาวยุพิน แกวคํา

๓๒. นางสาวจิราพร  ฮามวงศ

๓๓. นายกฤษณปกรณ  บุญมา

๓๔. นางสาวตูนละดา  เพชรอําไพ

๓๕. นายนนทกร  มวงงาม

๓๖. นายเขมวัฒน  ฉํ่าเฉลิม

๓๗. นายไพรัช  ศิริวัฒนพิศาล

๓๘. นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร 

๓๙. นายธนบรรณ  วรุณธรรม

๔๐.นายอรรถกฤต จันทร

๔๑. นางสาวกันยารัตน   ขันแกว

๔๒. นางสาวเอื้อารี   เวฬุวนารักษ

๔๓. นางสาวชวิศา   สงคประสิทธิ์ 

๔๔. เจาหนาที่ฝายวิจัย 

๔๕. นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

๑. ทบทวน/กําหนดแนวทางในการพัฒนาเอกลักษณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๒. จัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๓. สื่อสารแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 หนาที่คณะกรรมการดําเนินงาน



ไปสูฝายงานที่เกี่ยวของ

๔. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

            ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร ตอคณะกรรมการประจําคณะ ในรอบ ๖ ,๙ ,และ ๑๒ เดือน

            ๖. สงเสริม และสนับสนุน การดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาเอกลักษณ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-  ๓ -

 ทั้งนี้ใหคณะกรรมการไดปฏิบัติงานหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

 สั่ง ณ  วันที่   ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ผศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
19ส.ค.62  เวลา 09:07:16  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQAwA-DUARQ-A3AEM-ARQBE
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รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 
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