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 ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการฟ้ืนฟูสภาพและคุณภาพ การ
ป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไป และการนํากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้เอ้ือต่อการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนา และเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างย่ังยืนดังน้ี 

(1) บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีมีผล
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3) สนับสนุนให้นําต้นทุนทางสังคมมาพิจารณาในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกรณีการดําเนิน
โครงการท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลักดันการนําหลักการผู้ก่อมลภาวะเป็นผู้จ่าย
และระบบกรรมสิทธ์ิร่วมมาใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทยสําหรับการแสวงหาการ
บริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่ง รวมถึงการ
นําสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 

(5) กําหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับ
ของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 

(6) สร้างมาตรการในการควบคุมการนําเข้าสารเคมี สารพิษ และวัตถุอันตราย โดยยึดถือมาตรฐานสากล
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เพ่ือไม่ให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ทดลองหรือจําหน่ายสารและวัตถุอันตรายที่ตํ่ากว่า
มาตรฐานของประเทศผู้จําหน่าย 

 คณะมีนโยบายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะ สําหรับนักศึกษาและบุคลากร จะได้มีพ้ืนที่เต็ม
ไปด้วยแมกไม้สีเขียวมีความร่มรื่นและมีความสะอาดสวยงามในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทาง
กายภาพของคณะ เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องมีการจัดตกแต่ง ปรับปรุง ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพน้ันก่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มรื่นให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเย่ียมเยือน เป็นสิ่ง
ที่เมื่อเข้ามาในคณะแล้วมองเห็นเป็นประการแรก สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพยังใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของคณะ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาลําดับต้น ๆ ของโลก 
และได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากจํานวนประชากรในโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ตามมา แต่การพัฒนาของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการ
ส่งเสริมการบริโภคของประชากรภายในประเทศให้สูงขึ้น การพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นการเร่งรัดให้มีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ จนทําให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เกิดปัญหา
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ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมา เช่น ภาวะโลกร้อน เกิดภัย
ธรรมชาติ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ผลักดันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

เน่ืองจากสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารภายในคณะ มีสภาพพ้ืนที่บางส่วนไม่ 
เรียบร้อยและภูมิทัศน์ไม่ร่มรื่นสวยงาม รวมทั้งสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอน เป็นเรื่องจําเป็นที่
จะต้องมีการจัดตกแต่งปรับปรุงให้สวยงาม เพราะว่าสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์น้ันก่อให้เกิดความสวยงาม ความ
ร่มเย็น ร่มรื่น ให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นสิ่งที่ เมื่อเข้ามาในคณะ แล้วมองเห็นเป็นประการแรก 
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์น้ันยังใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆของบุคลากร ได้อีก
ประการหน่ึง 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 
 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างสํานักงานคณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลการดําเนนิงานด้านปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดําเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น  2 ด้าน 
ได้แก่  

1) ด้านการจัดภูมิทัศน์ ประกอบไปด้วย 
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-  โครงการทางลาดสําหรับผู้พิการ 
2) ด้านระบบสาธารณูปโภค ประกอบไปด้วย  
- โครงการซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
โดยกิจกรรมทัง้ 2 ด้านสามารถวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร อยู่ที่ระดับ >3.78 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.5.1 วิสัยทศัน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.5.2 พนัธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 
 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม 
 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 
 

 1.5.4 เสาหลกั (Pillar) 
  1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 
  2. คุณธรรม  (Morality) 
  3. เครือข่าย  (Partnership) 
  4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 
  5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ์ 
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 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและ
สังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งทําความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดี  
 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความร่วมมือ  
 P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 
 
1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอย่างย่ังยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
2.1 นโยบายด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริมให้พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 2. ส่งเสริมให้มีการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
 4. ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ ปลอดภัยน่าอยู่และสวยงาม 
 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้ม 
 1. เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีรองรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
  
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ : ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 

 
2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 
มหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ และสิง่อํานวยความสะดวกที่
รองรับการดําเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด
งบประมาณ 

จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

≤15 

ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการ
ใช้ไฟฟ้าและนํ้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

5.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

. 
ลําดับ ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 กองกลางช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3 กันยายน 2563 

2 หน่วยงานจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4 กันยายน 2563 

3 หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

17 – 24 กันยายน 2563 

4 หน่วยงานเสนอแผนปฏิบั ติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองกลาง 

25 กันยายน 2563 

5 หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองกลาง 

26 กันยายน 2563 

6 หน่วยงานเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1 ตุลาคม 2563 

7 หน่วยงานดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตุลาคม  2562-กันยายน 
2564 

8 หน่วยงานรายงานผลดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 รอบ ได้แก่ 

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

 
 

27 ธันวาคม 2563 
29 มีนาคม 2564 
28 มิถุนายน 2564 
31 กันยายน 2564 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
1. ล้าง

เครื่องปรับ
อากาศ 

เพื่อ
บํารุงรักษา 

เครื่องปรับอา
กาศให้พร้อม

ใช้งาน 

ความสําเร็จ
ของการ

ดําเนินการ
ตามแผน 

    ร้อยละ 
100 

บุคลากร
และ

นักศึกษา 

    120,000 คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

                       

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน ์
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แผนปฏิบตัิการด้านปรบัปรงุภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2564 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ดําเนนิงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
1 ล้าง

เครื่องปรับอากาศ  
เพื่อบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
ให้พร้อมใช้งาน 

ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผน 

ร้อยละ 100 บุคลากรและ
นักศึกษา 

มี.ค.64 – พ.ค.64 120,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

          

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน ์

- - - - - - - - - 
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แผนปฏิบตัิการด้านปรบัปรงุภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสําคัญ
ต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่กําหนดไว้ 
รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร
จัดการการนําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น
ระบบ  

 
3.1 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โดย
จัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กําหนดไว้ และนําไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทําฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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แผนปฏิบตัิการด้านปรบัปรงุภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวช้ีวัด 
แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ือง  

3. กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 



 

 

 

ภาคผนวก  

 
 



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๑๕๙/๒๕๖๓

เรื่อง   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมระยะ

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

___________________________

ตามยุทธศาสตรความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและสิ่งแวดลอม ระยะ ๕ ป(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คณะกรรมการอํานวยการ   

๑. คณบดี ประธานกรรมการ   

๒. รองคณบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ   

๓. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ   

๔. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ   

๕. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ   

๖. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ   

  ๗. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการมีหนาท่ี ดังนี้                              

๑. ทบทวน/กําหนดแนวทางแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    ๒. สงเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไป ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมที่กําหนด 

คณะกรรมการดําเนินงาน

๑. รองคณบดีฝายบริหาร                       ประธาน                     

  ๒. หัวหนาสํานักงานคณบดี                     กรรมการ                          

๓. นางจุฑารัตน สมอคร                         กรรมการ                          

       ๔. นายจตุพร ผ้ัวผดุง                           กรรมการ                          

๕. นายภาณุวัฒน อุบลแยม                   กรรมการ                        



   ๖. นายเกียรติยศ ลอทองสมุทร                กรรมการ

    ๗. นายเจริญพร เดชมณี                         กรรมการ                      

๘. นายประทีป ชาลี                            กรรมการ                   

       ๙. นายไพรัช  ศิริวัฒนพิศาล                    กรรมการ                          

  ๑๐. นายอรรถกฤต จันทร                       กรรมการ                 

     ๑๑. นายนนทกร มวงงาม                    กรรมการ  

    ๑๒. นายสาธิต ภูมิมา                            กรรมการ                    

   ๑๓. นายพีรพงศ โผแพ                         กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานมีหนาท่ีดังนี้

     ๑.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปรับภูมิทัศนและสิ่ง
แวดลอม                    

      ๒. สื่อสารและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม           

๓. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม           

    ๔. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุง ภูมิ
ทัศนและสิ่งแวดลอม                      

    ๕. ดําเนินการดานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

 



-  ๒  -

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
23ก.ย.63  เวลา 12:33:00  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RgA1A-DEAQw-A5AEI-ARQA4

 



การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓

วันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓0 น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ช้ัน ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๖. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๗. อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เนินท์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
๘. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประทีป ซาล ี รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ประธานท่ีประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระท่ี ๑ ะ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี ๒ ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๔๖๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง 
รายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๔๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ะ เร่ืองสืบเน่ือง
๓.๑ กำหนดการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

แจ้งเรื่องแขนงวิชา/สาชาวิชาส่งผลงานวิจัยชองนักศึกษา สาขาวิชาละ ๓ บทความจาก ๑๗ สาขาวิชาเพื่อนำมา 
คัดเลือกเปีนตัวแทนของคณะฯ ไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาฃาติ จำนวน ๒ บทความ โดยมี 
กำหนดการดังนี้



ขออนุมัติโครงการ
รับส่งบทความจากแขนงวิชา/สาขาวิชา
ประเมินบทความ
ประกาศผลบทความชนะเลิศ
นำไปเสนอผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ

ธันวาคม ๒๕๖๓ -  มกราคม ๒๕๖๔
มกราคม ๒๕๖๔
มกราคม -  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กุมภาพันธ์ -  มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ได้แนบแบบฟอร์มการเขียนบทความและแบบฟอร์มประเมินบทความ การนำเสนแอผลงานสู่การ
วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติมีจำนวน ๒ ที่คือ กรุงเทพมหานคร จัดระหว่างวันที่ ๒๑ -  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และ 
จังหวัดภูเก็ต จัดระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถอัดคลิบวิดีโอแทนได้

มติท่ีประชุม เห็นชอบเลือกจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔

๓.๒ ผลการดำเนินงานเงินสนับสบุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและ
นักวิจัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
แจ้งเรื่องรายซื่อคณาจารย์ท ี่ม ีผลงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังมี 
รายละเอียดดังนี้

งานวิจัยที่เป็นเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้) มีคณาจารย์ทั้งสิ้น ๙๗ ราย 
งานวิจัยที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน มีคณาจารย์ทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ ราย 
งานวิจัยที่เป็นเงินภายนอก มีคณาจารย์ทั้งสิ้น จำนวน ๒ ราย 

พร้อมกันน ี้ม ีคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท ี่ไม ่ม ีผลงาบด้านการวิจ ัย
จำนวน ๒๕ ราย

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๔ ะ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ
๔.๑ รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพสรุปยอดงบประมาณ 

คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินงบประมาณแผ่นดิน ยอดงบประมาณที่ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๐๐,๘๐๐ บาท 

เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้) กิจกรรมย่อย รายการบุคลากรภาครัฐ ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๕๘๑,๑๔๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑,๕๘๑,๑๔๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๑,๙๘๘,๙๙๔ บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๙๑ ,๐ ๕ ๖ ,๑ ๐ ๐  บาท เบ ิกจ ่าย ๗๒,๐๐๔,๘๔๑ บาท คงเหลืองบประมาณ 
๑๙,๐๕๑,๒๕๙ บาท

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารงาน 
ตำรวจ) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๒ ๒ ,๑๐๐ บาท เบ ิกจ ่าย ๗,๐๘๓,๐๑๘ บาท คงเหลืองบประมาณ 
๓,๙๓๙,๐๘๒ บาท

พื้นที่การจัดการศึกษาจังหวัดระนอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๙,๕๕ ๐ บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด



โครงการจัดการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาครัฐและเอกซน 
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๗๘,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๓๐๓,๒๒๙ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๗๔,๙๗๑ บาท

โครงการจัดการศึกษาศึลปศาสตรมหาบัณฑ ิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวและบริการ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๔๙,๔๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ 
๖๔๐,๖๐๐ บาท

สรุปรวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๖,๒๖๔,๙๔๐ บาท เบิกจ่ายไป ๘๒,๒๖๐,๐๓๘ 
บาท คงเหลืองบประมาณ ๒๔,๐๐๔,๙๑๒ บาท

มติคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเอกฉันท์ว่าให้ทุกท่าน 
สำรวจความต้องการในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก,คณาจารย์ นักศึกษา ให้เรียบร้อย 
และส่งพัสดุภายวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๖๓

มติท่ีประชุม รับทราบ

๒๔๖๔
๔.๒ แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

- นายประทีป ขาลื หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ประกอบด้วยแผนใหญ่ จำนวน ๖ แผน รวมแผนย่อยด้วยรวม ๑๗ แผนดัง 
รายละเอียดต่อไปนี้

๑. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ จำนวน ๙ แผน 
๑.๑ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๑.๒ แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
๑.๓ แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิซาการ 
๑.๔ แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๔ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๑.๖ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๑.๗ แผนการจัดการความรู้ 
๑.๘ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๙ แผนุพัฒนาบุคลากร

๒. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จำนวน ๔ แผน 
๒.๑ แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๒ แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
๒.๓ แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๒.๔ แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เชิงรุก 

๓. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
๔. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๖. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มติท่ีประชุม รับทราบ



๔.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๒
- นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องการประเมิน 

ตนเองตามตัวบ่งซี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๒ พบว่า ผล 
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งซี้คุณภาพในภาพรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๑๖ คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ 

ชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย
- นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องการจัดการทำ 

แผนเพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๖๓ โดยมีเอกสารดังแนบประกอบด้วย ๓ ชุด ดังบี้
ชุดที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายเง ินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ตอบสนอง 

ตัวชี้วัดของอธิการบดี จำนวน ๑๔ ตัวช้ีวัด แต่ละตัวชี้วัดรองคณบดีทุกท่านเป็นผู้รับผิดซอบตัวชี้วัดดังกล่าว
ชุดท่ี ๒ ประมาณการรายรับ (เงินนอกงบประมาณ) ภาคปกติ ๙๑,๒๔๓,๙๐๐ 

บาท ภาคพิเศษ ๖๘๒,๓๐๐ บาท สาขาวิซาการบริหารงานตำรวจ ๑๓,๑๘๒,๒๐๐ บาท ศูนย์การศึกษาจังหวัด 
ระนอง ๑,๑๑๙,๗๐๐ บาท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาครัฐและเอกขน ๓,๓๙๘,๗๐๐ บาท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิซาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ๒,๙๔๔,๙๐๐ บาท รวม 
เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๔๗๒,๗๐๐ บาท

ชุดท่ี ๓ เป็นเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปบี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๑๐๖,๒๖๔,๙๔๐ บาท งบประมาณ 
รายจ ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวน ๑๑๒,๔๗๒,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย รายการบ ุคลากรภาครัฐ 
จำนวน ๒๔,๔๒๑,๘๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จำนวน ๘๘,๑๔๐,๙๐๐ บาท 
งบดำเนินการ ๘๒,๗๑๖,ฐ๔๖๐ บาท งบลงทุบ ๔,๔๓๔,๔๔๐ บาท

มติทีป่ระชุม เห็นซอบ

ระเบียบวาระท่ี ๖ ะ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ การจัดทำข้อมูลการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามพระบรมราโซบายด้านการศึกษา ๔ 

ประการของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
- รองคณบดีฝ่ายวิซาการแจ้งเรื่องฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

สำนักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะห์คณะจัดทำข้อมูลการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามพระบรมราโซบายด้าน 
การศึกษา ๔ ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อประกอบการรายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่ตรวจ 
เยี่ยมขององคมนตรี ขอให้คณะกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและส่งภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๔ 
ด้าน ดังรายละเอียดดังต่อไปบี้

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มอบรองคณบดีฝ ่ายก ิจการนักศึกษาและรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร

๓. มีงานทำ-มีอาชีพ มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔. เป็นพลเมืองดี มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา



นอกจากนี้ จากการประขุมเรื่องแผนการรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แผนรับประมาณ ๑,๔๐๐ คน สัดส่วนการรับนักศึกษาแต่ละรอบคือ

รอบแรกรับ ๘๐ % รอบท่ีสอง ๔ % รอบท่ี ๓ ๑๐ % และรอบท่ี ๔ ๔ % การรับสมัคร 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๔๖๔

มติท่ีประชุม รับทราบ

ปีดประชุมเวลา ๑๔.๓0 น.

Q A c p /
(นายยงยทธ

c/yฬ
กิจสันทัด)

ผู้จดบันทึกการประขุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
ผู้ตรวจรายงานการประขุม



รูปประชุมจัดทําแผนแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

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