แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของคณะที่ เ น้ น ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของงานให้ เ กิ ด ขึ้ น
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารการจั ด การขององค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบ
ราชการตามแผนปฏิบัติรูประบบบริหารภาครัฐได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
“คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” รวมถึงกาหนดพันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนเสาหลัก และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดเป็นทิศทางการพัฒนาของคณะ
สรุป สาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารวิ เ คราะห์ ต าแห น่ ง ยุ ท ธศาสตร์
โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของคณะจานวน 166 คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้าหนักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของคณะในกรอบของตัวแบบ SWOT ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน พร้อมทั้ง
ศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
จุดแข็ง ทั้งหมด 18 ปัจจัย ค่าน้าหนักคะแนนความสาคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ลาดับแรก ได้แก่
(1) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีข้นึ
- เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้มี โ อกาสในการเลื่อ นต าแหน่ ง ในระดั บ ที่สู ง ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน
(2) อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้
ทิศทางและเป้าหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการดาเนินงานจากบุคลากรทุกฝ่าย
(4) มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการทางานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

(5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เ ข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น
จานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะ
พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
จุดอ่อน ทั้งหมด 4 ปัจจัย ค่าน้าหนักคะแนนความสาคัญของปัจจัยจุดแข็ง 4 ลาดับแรก ได้แก่
(1) การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทาให้ได้รับทุนอุดหนุนจาก
เอกชนมีน้อยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปั ญญามีน้อยและต้องใช้ระยะ
เวลานาน
(2) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีสถานที่ และมีพื้ นที่ไ ม่เ พีย งพอกั บ จ านวนนัก ศึก ษา ท าให้ไ ม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่"
(3) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินฝ่าย
คลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
(4) ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา
โอกาส ทั้งหมด 14 ปัจจัย ค่าน้าหนักคะแนนความสาคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ลาดับแรก ได้แก่
(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัย
(2) ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
(3) มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่ มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่าง
สะดวก
(4) การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ครู ทาให้อาชีพครูไ ด้รับ ความสนใจ ค่านิยมในการประกอบอาชีพครู
เปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
(5) กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ช่ ว ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บริ ห ารงา นและบริ ก ารวิ ช าการได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
ภัยคุกคาม ทั้งหมด 19 ปัจจัย ค่าน้าหนักคะแนนความสาคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ลาดับแรก ได้แก่
(1) ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
(2) ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้

(3) หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียนสามารถจะ
เลือกสรรรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
(4) ประเทศไทยก าลั งอยู่ในระยะเปลี่ย นผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เ กษตรอุตสาหกรรมและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
(5) ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า

ภาพตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อยู่ในตาแหน่ง เร่งขยายงาน
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการด าเนิ นการตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลั ย
และตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การและก ากั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย 3 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร./สมศ.
และสกอ. รวมถึ ง สอดคล้ อ งนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาดั ง กล่ า ว
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ /
โครงการ และงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ทั้ ง นี้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ ก าหนดเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ คื อ (1) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รับ การยกย่ องหรื อยอมรับ ใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (2) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (3) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี (4) ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ (5) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพั ฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ talents (6) จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไป
นาเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ (7) ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (2) ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) จานวนงานวิจัย งาน
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (4) จานวนผู้เข้าเยี่ย มชมแหล่งเรีย นรู้ (5) เงินสนับ สนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6)
จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (7) จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ (8) ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย(10)

ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยและขยายการยกย่ อ งระดั บ นานาชาติ
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2)
ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกัน
และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (4) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี (5) จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (6) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
ที่มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกัน (7) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกัน
โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ยุทธศาสตร์

จานวน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
กลยุทธ์
16
7

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
9
19
18
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
8
8
8
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บเครือ ข่ า ยและ
6
7
8
8
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
23
34
31
34
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้ าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ ตั ว ชี้วั ด แผนงาน/กลยุ ทธ์ และโครงการ/กิ จกรรมของแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
แผ่นดิน
-

งบประมาณ
(ภาคปกติ)
46,305,100.00

งบประมาณ
(ภาคพิเศษ)
682,300.00

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่า ง
46,987,400.00
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ
403,000.00
403,000.00
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ
20,639,000.00
20,639,000.00
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
67,347,100.00 682,300.00 68,029,400.00
ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดโครงการวาระสาคัญประจาปี
(Agenda) จานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ
2) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NENT)
3) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จานวน 1 โครงการ ได้แก่
1) โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จั ดทาแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีจานวน 9 แผน
1.1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
1.3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
1.4) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1.6) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1.7) แผนการจัดการความรู้
1.8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
1.9) แผนพัฒนาบุคลากร
2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจานวน 4 แผน
2.1) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2.2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
2.3) แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
2.4) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
5. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางการดาเนินการ
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปสู่ก ารปฏิบัติจาเป็นต้องให้ค วามส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เ กิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไปสู่ ก ารจั ด ท าแผนงานและโครงการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง
มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะจะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา
อุ ป สรรค ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น จะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไ ขต่ อ ไป การติ ด ตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้ อ เสนอแนะส าหรั บ น าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ท าแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยการจั ด ท ารายงานผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง
การจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติด ตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติก ารประจาปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนดระยะเวลา
การติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับผลงาน
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
1.2
โครงสร้างหน่วยงาน
1.3
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีก ารพัฒนาควบคู่กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะ
แรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการสอนรายวิชา
ต่างๆ ที่เป็นส่วนสาคัญของหลักสูตรการศึกษาในปี 2518 มีพระราชบัญญัติให้มหาวิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา
รับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 2 ปี ( หลัง อนุปริญญา ) สาขาการศึกษามีวิชาเอก 3 วิชา คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์
เมื่อ พ.ศ. 2535 “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” เปลี่ยนเป็น “ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและตาแหน่ง “ หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น” คณบดี” โดยมีภาควิชาในกากับ
ดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่
ผลิตบัณฑิต จานวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมนาฏศิลป์โปรแกรม
วิชานาฏศิลป์และการละคร และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ ฯ จึงมีโปรแกรมที่
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษาและสาขาศิลปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรม วิชา
เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจมากขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2545 คณะ ฯ
จึงได้จัดทาศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และโปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรแผนการ
เรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเปิดการสอน “ โปรแกรม
วิชาภาษาญี่ปุ่น “ และ “โปรแกรมวิชาภาษาจีน ” ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะได้มี
การท าความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ม อลยู น นาน ( Yunnan Normal University ) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้ง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน(Chinese Language and Culture Center ) โดย
ทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และ
ประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน” โปรแกรมวิชาภาษาจีน “
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทาง
วิ ช าการในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ม อลยู น นาน( Jont Venture 2+2 Bachelor’s
Degree Program) ทั้งนีน้ ักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานนาน 2 ปี และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
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อนึ่งในปีการศึกษา 2547 คณะฯ ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี
ได้แก่ สาขาวิชาการจัด การวั ฒนธรรมในปีก ารศึก ษา 2548 ได้เ ปิดการเรีย นการสอนเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดทา
หลั ก สู ตรใหม่ 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และสาขาวิชาการจั ดการสารสนเทศ โดย
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 / 2550 และสาขาวิชาการการจัดการ
สารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2551
ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่ 2/ 2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
( การจั ด การภาครั ฐ และเอกชน) ได้ ย้ า ยจาก วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมมาสั ง กั ด ที่คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
ในปีก ารศึก ษา 2560 คณะมนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ไ ด้เ ปิ ดหลัก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอน จานวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จาแนกเป็นหลักสูตรปริญ ญาตรีจานวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท
จานวน 2 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมศิ าสตร์และภูมิสารสนเทศ
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
- แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- แขนงวิชาการสารสนเทศศึกษา
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์
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- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ส ถานที่ ใ นการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรจานวน 4 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 29 อาคาร 35 อาคาร 36 อาคาร 37 ประกอบด้วย
1. ห้องเรียน จานวน 41 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ห้อง
3. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร จ านวน 6 ห้ อ ง เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของสาขาวิ ช าโรงแรมและที่ พั ก
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศศาสตร์ ห้ อ งพิ จ ารณาคดี ค วามจ าลองของสาขานิ ติ ศ าสตร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning) ระบบ E –
Office E-learning เป็นต้น
1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน

ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 3

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างบริหาร

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 4

1.4 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ย วและ
บริการ

รวมทั้งสิ้น

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

15

15

ตารางที่ 1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน
ประกันคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 5

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2560
ปกติ พิเศษ รวม
222
222
342
342
335
335
190
190
240
240
1,258
1,258

ปีกำรศึกษำ 2561
ปกติ พิเศษ รวม
301
301
348
348
385
385
200
200
336
336
1,151
1,151

ปีกำรศึกษำ 2562
ปกติ พิเศษ รวม
213
213
371
371
406
406
208
208
324
324
1,148
1,148

สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
606
606
637
637
654
654
ธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
289
289
275
275
231
231
สาขาวิชาการจัดการสังคมและ
381
381
442
442
342
342
วัฒนธรรม
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมิ
95
95
92
92
66
66
สารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์
355
355
394
394
410
410
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
861
861
852
852
721
721
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
376
376
425
425
393
393
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
41
41
49
49
41
41
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 16
16
17
17
16
16
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวมทั้งสิ้น
5,607
5,607 5,904 5,904 5,544
- 5,544
ตารางที่ 2 ข้อมูลนักศึกษา แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงานประกัน
คุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 6

1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ
สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริ ห ารภาครั ฐและ
เอกชน
สาขาวิชาการจั ด การอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ
วัฒนธรรม
แ ข น ง วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ท า ง
วัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
สาขาวิ ช าการจั ด การโรงแรมและ
ธุรกิจที่พัก
ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ
สารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ 2560
ปกติ พิเศษ รวม
42
42
81
81
68
68
40
40
56
56

ปีกำรศึกษำ 2561
ปกติ พิเศษ รวม
70
70
88
88
58
58
36
36
48
48

ปีกำรศึกษำ 2562
ปกติ พิเศษ รวม
70
70
88
88
58
58
36
36
51
51
327
327
-

88
14
9

-

88
14
9

210
3
-

-

210
3
-

26

-

26

302

-

302

302
54
-

-

302

-

54
-

24

-

24

26

-

26

36

-

36

28

-

28

84

-

84

24

-

24

27

-

27

-

-

-

31
118

-

31
118

56
141

-

56
141

141

-

141

13

-

13

25

-

25

26

-

26

59
15
31
-

-

59
15
31
-

75
119
12
10

-

75
119
12
10

75
119
-

-

75
119
-

775

-

775

1,334

-

-

1,431

1,334 1,431

ตารางที่ 3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน
ประกันคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 7

1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนทำของบัณฑิต
ปีกำรศึกษำ

2560
2561
2562
การมีงานทา
98.54
94.05
96.25
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต่าของ ก.พ.
14,591.00
15,708.00
16,202.00
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4.51
4.72
4.63
ตารางที่ 4 การมีงานทาของบัณฑิต แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน
ประกันคุณภาพ

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย
จำนวน

ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2562

ปีงบประมำณ 2563

หน่วยงำน
ผลงำน นำไปใช้ ผลงำน
นำไปใช้ ผลงำน นำไปใช้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46
46
57
57
60
60
46
46
57
57
60
60
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 5 ข้อมูลผลงานวิจัย แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงานประกัน
คุณภาพ

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
หน่วยงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2561
2562
2563

48
48

3
3

2
2

ตารางที่ 6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562
ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินการโครงการแบบให้เปล่า เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม จานวน 2
โครงการ ดังนี้ (1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านคลองบางแค หมู่ที่ 4 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์
ศศิธรเสาวภา งบประมาณ 560,000 บาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 –สิงหาคม 2563 (2) โครงการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์
ด้วยอินโฟกราฟิก ผู้รับผิดชอบโครงการโดย งบประมาณ 50,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31
พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นโครงการสร้างองค์ความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 8

1.4.7 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงำน
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
4
3
19
4
3
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562 ฝ่าย
แผนงานประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการทั้งสิ้น จานวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
80,000 บาท ประกอบด้วย (1) โครงการราลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี
กรมขุนอู่ทอง เขตขัตติยนารี (2) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2562 (3) โครงการอนุรักษ์ขนมไทยชาววัง

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร
สายสนับสนุนวิชาการ
ปีงบประมำณ 2561
ปีงบประมำณ 2562
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 27 5
32 28 5
33
สังคมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
27 5
32 28 5
33
ตารางที่ 8 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคคล
หน่วยงำน

ปีงบประมำณ 2563
ตรี โท เอก รวม
25 8
33
25

8

-

33

สายวิชาการ
ปีงบประมำณ 2561
ปีงบประมำณ 2562
ปีงบประมำณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ.
รวม
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 115 14
2
131 115 15
1
131 103 23 2
128
สังคมศาสตร์
115 14
2
131 115 15
1
131 103 23 2
128
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 9 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน
ประกันคุณภาพ
หน่วยงำน
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เดือน พฤษภาคม

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลภายในและภายนอก
เดือน พฤษภาคม

ผู้บริหารกาหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม)
เดือน มิถุนายน

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้าหนักคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
เดือน มิถุนายน

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหน่วยงาน
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์การ
เดือน มิถุนายน

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัตงิ านกาหนดโครงการและกิจกรรม
เดือน กรกฏาคม

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-

เสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เดือน สิงหาคม – กันยายน

เดือน ตุลาคม

นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร
2.1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis)
เ พื่ อ น า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ร ะ บุ จุ ด แ ข็ ง ( Strengths) แ ล ะ จุ ด อ่ อ น ( Weaknesses)
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model
ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่ างๆ เหมาะสมดี
หรือไม่
 Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่
 System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
 Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับหรือไม่
 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กรเข้มแข็ง
หรืออ่อนแอ
2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis)
เพื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการระบุ ส ถานการณ์ ที่ เ ป็ น โอกาส (Opportunities) และภั ย คุ ก คาม
(Threats) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกตามหลักการ
PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบ
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 E-Economics เป็นการวิเ คราะห์ส ภาพการณ์แ ละแนวโน้ มทางเศรษฐกิ จที่ มีผ ลต่ อคณะมนุษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
 S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี ่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (18 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีข้นึ
- เปิด โอกาสให้บุค ลากรได้ มีโ อกาสในการเลื่ อนต าแหน่ งในระดับ ที่สู งขึ้ น ท าให้ เ กิดก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน"
(2) อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
การรับรู้ทิศทางและเป้าหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการดาเนินงานจากบุคลากรทุกฝ่าย
(4) มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในการท างานวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ ง านวิ จั ย ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
(5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น
จานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะ
พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
(6) มี ก ระบวนการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ภาพตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมีงานท า
ภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
(7) นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น
(8) มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิ ัศน์ที่ดี
- มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมทิ ัศน์ที่ดี เอือ้ ต่อการกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(9) ผู้บ ริหารและทีมผู้บ ริหารมีวิสั ย ทัศน์ท้ าทาย และร่วมรับ ผิดชอบผลักดันการดาเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างจริงจัง
- ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ท้ า ทายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ปสู่
ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่าง
จริงจัง
- ผู้บริหารมีการกาหนดทิศทางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ชัดเจนและ
ตอบสนองแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารถ่ า ยทอดไปยั ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแ ต่ ล ะระดั บ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(10) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มี ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทาให้
บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รวดเร็ว
(11) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิด เป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชม
ของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทางานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้
ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รนุ่ ใหม่สนใจเข้ามาทางานรับใช้ชุมชนมากขึ้น
(12) บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนาเสนอในเวที
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
(13) มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีข้ึนกว่าปีที่ผา่ นมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ
การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ
(14) มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึน้
(15) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมระดับหน่วยงาน รวมทั้งมีการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดขี ึ้น
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
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(16) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความมุง่ มั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
(17) การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ
(18) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียนและตลาดแรงงาน
เช่น หลักสูตรหลากหลาย
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
(1) การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทาให้ได้รับทุนอุดหนุนจาก
เอกชนมีน้อยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะ
เวลานาน
(2) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีสถานที่และมีพื้นที่ไ ม่เ พีย งพอกั บ จ านวนนัก ศึก ษา ท าให้ไ ม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
(3) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินฝ่าย
คลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
(4) ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา
2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) (14 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
(1) การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ ต้ อ งการความรู้ เ ชิ ง วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัย
(2) ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
(3) มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียน
อย่างสะดวก
(4) การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการประกอบอาชีพ
ครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
(5) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
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(6) มหาวิทยาลัยมีการประสานกับ กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย
(7) มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
(8) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(9) การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กรเอกชนมุ่งหาความรู้
ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรเอกชน
(10) ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทางานใน
ระดับสากลมากขึ้น
(11) นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษา
มากขึ้น
(12) การได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อั น ดั บ 1 เป็ น การเพิ่ ม โอกาสในการติ ด ต่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยและบริการ
วิชาการได้มากขึ้น
(13) ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรูใ้ นระดับอุดมศึกษามากขึ้น
(14) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับผูด้ ้อยโอกาสมาก
ขึน้
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (19 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
(1) ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
(2) ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้
(3) หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียน
สามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
(4) ประเทศไทยกาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
(5) ค่านิย มและความต้องการของนัก ศึก ษาเก่ง ๆ มัก จะเลือกเรีย นในสาขาวิชาที่เ ป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
(6) สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
(7) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จาเป็นต้องเรียน 3-4 ปี อีก
ต่อไป เมื่อผูเ้ รียนมีทางเลือกใหม่สามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและทางานไปด้วย
(8) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ หรือเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหน้า”
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(9) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
(10) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรูค้ วามสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ
หลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
(11) นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ ืน้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
(12) มหาวิทยาลัยต่างๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา”
(13) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อ
ของนักเรียน
(14) ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ทาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี
การปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่รว่ มกันได้
(15) รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(16) ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จากัดเวลาและสถานที่ เป็น
ตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่ยัง
ปรับตัวไม่ได้
(17) เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มีคาถามในเรื่องความคุ้มค่า
(18) งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
(19) แนวโน้มจานวนประชากรวัย อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
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2.3

ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในปัจจุบัน

ภาพที่ 4 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน จากภาพคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้วเิ คราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel
ผลปรากฏว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยูใ่ นตาแหน่ง “เร่งขยายงาน”

2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดขี องความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อสังคม
ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี
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จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ อุ ด มไปด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Academic research with creative and
innovative concept)
3) ผลงานวิ ช าการที่ ต อบและแก้ ปั ญ หาของสั ง คม (Academic works with respond and resolve the
social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan
Sunandha Heritage)
พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแี นวโน้มเป็นนานาชาติ
มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิ จั ย (To Conduct Research) มุ่ ง มั่ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาวิ จั ย ในศาสตร์ ที่ เ ป็น เอตทั ค คะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน ศิล ปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ก่ชุ ม ชนและสั ง คม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain
the Thainess)
4) วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและอ งค์ ค ว าม รู้ ( Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
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5) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ และเน้ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
เสำหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
นโยบำยในกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สวนสุ นั น ทำ (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิท ยาลั ย ฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริ ห ารและพัฒ นามหาวิท ยาลัย เพื่อให้ก ารดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัด และสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒ นาคณาจารย์และบุค ลากรทุก คนให้ก้ า วไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มี อดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
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4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย และ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับ สนุนให้มีก ารสร้า งเครือข่ ายทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ย นเพื่ อการอนุรัก ษ์ และเผยแพร่ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ย น เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก
อนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดรูป แบบของการบริห าร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับ
ติด ตามระบบการท างานเพื่อการพั ฒ นาอย่า งต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัย ทัศน์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง
ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 SSRU “KEEP” Model
จากรูป แบบของการบริหารจัด การมหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model
มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ รายละเอียด
ดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 SSRU “SWITCH”
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒนามหาวิท ยาลัย ให้ เ ป็นเอตทัคคะอย่ างยั่ งยื น (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)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่ อ งระดั บ นานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct
the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนเป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ และโครงการ/กิ จ กรรมของ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จำนวน
ยุทธศำสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

9
8

20
14

แผนงำน/
กลยุทธ์
17
13

โครงกำร/
กิจกรรม
20
13

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จำนวน
ยุทธศำสตร์
3) สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

7

แผนงำน/
กลยุทธ์
8

โครงกำร/
กิจกรรม
8

41

38

41

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

6
23

ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 พันธกิจ (Mission)
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมเพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คม วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตที่ มีคุ ณธรรม คุ ณภาพระดับ แนวหน้ า ตรงกั บ ความต้ องการของชุ ม ชน และสัง คมยุ ค
เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัย สร้างนวั ตกรรมและองค์ค วามรู้สู่ก ารพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญ ญาไทยและ
เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาให้ บ ริ ก ารและศู น ย์ ก ลางบริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร์สู่สากล
3.4 เสำหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
(Knowledge Capital)
2. คุณธรรม
(Morality)
3. เครือข่าย
(Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม
(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
W (Wisdom & Creativity)
H (Happiness & Loyalty)
I (Integration & Collaboration)
P (Professionalism)

ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
บูรณาการ และความร่วมมือ
ความเป็นมืออาชีพ

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วิสัยทัศน์ :

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1

2

พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
2.4 คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.5 คณะมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการแหล่งทุน
2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.7 คณะมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอด
รับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

3.1 คณะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.2 เครือข่ายมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่
ดีกับคณะ
3.3 ความมีช่อื เสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
3.5 คณะมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
3.6 คณะมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายประเทศ

1.1 คณะเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21
1.3 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ประสงค์ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ
ความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6 คณะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้
1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
1.9 คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัตติ ามภารกิจ

3

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 25

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน
ปี 2560
14 รางวัล

ปี 2561
0.29

ปี 2562
0.66

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
0.28

≥0.45

(1)

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพ

ผู้กํากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

โครงการพัฒนานักศึกษาสูก่ ารวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์,
หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

สถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองบริการการศึกษา

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ
1

นานาชาติ (A)

และ/หรือนานาชาติ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จําเป็นใน
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)
ศตวรรษที่ 21

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2564

ระดับคะแนน

4.51

4.58

4.72

4.63

≥4.60

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

ร้อยละ

96.41

98.54

94.04

96.25

91.65

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ร้อยละ

-

-

-

-

≥90.00

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU
NEXT) (A)2

ร้อยละ

-

-

-

-

≥20.00

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

ร้อยละ

-

-

-

-

≥20.00

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

ผลงาน

-

-

-

-

5

(3)

อิสระภายใน 1 ปี

1.2.3 ร้อยละหลักสูตรที่มรี ายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานออนไลน์
1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ 1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มที ักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่
ที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา
21 หรือ talents
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.3.3 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานไปนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มคี ะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน

ร้อยละ

-

-

-

38.04

≥20.00

สาขาวิชา

-

-

0

0

1

ร้อยละ

85.71

93.33

100

100

≥95.00

โครงการนําเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา

(4)

ขึน้ ไป

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าระดับ 3.01

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัตงิ าน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

หลักสูตร

-

-

-

-

1

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

9.76

12.21

12.21

20.49

≥30.00

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึน้

ร้อยละ

-

-

-

-

10.00

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

30.87

40.52

60.00

67.39

≥70.00

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

คะแนน

-

-

-

-

≥85.00

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โครงการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล,
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
สถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

กองกลาง

เป้าประสงค์
1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กําหนดไว้

ตัวชี้วัด
1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สําเร็จ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง 1.8.1 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ
อํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจได้ สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ําเมื่อ
เทียบกับปีท่ผี ่านมา
1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
เพื่อใช้ในการปฏิบัตติ ามภารกิจ
วิจัยต่ออาจารย์ประจํา(6)

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สําคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda)

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
-

ปี 2564

ร้อยละ

ปี 2560
-

ครั้ง/ปี

-

-

-

-

≤15

ร้อยละ

-

-

-

-

≥5.00

บาท/คน

ร้อยละ 15.84

28,562.78

34,220.75

20,000

69,836.52

≥90.00

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กํากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สํานักทรัพย์สนิ และรายได้

โครงการกํากับองค์การที่ดี

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอํานวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการได้รับการนําไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562
49.31

ปี 2563
90.16

ปี 2564

≥55.00

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

-

1.32

35.26

17.50

≥50.00

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

ประธานหลักสูตร รปศ,
ประธานหลักสูตรท่องเที่ยว

บัณฑิตวิทยาลัย

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

ผลงาน

-

-

-

-

5

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)

3

(7)

คน

-

-

-

-

100

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

บาท/คน

70,951.06

108,607.93

85,731.33

72,542.71

25,000

2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงาน

-

-

-

-

1

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

-

0

0

0

1

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทัง้ ระบบ

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มกี ารบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

ร้อยละ

-

-

-

-

≥90.00

: (A) คือ โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ร้อยละ

- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สําคัญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ปี 2561
47.94

ผู้กํากับดูแล

ปี 2560
55.77

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ 2.4.1 จํานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุม่ อาชีพ
ผูป้ ระกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มคี วามให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน

ผลการดําเนินงาน

สอนหรือการวิจัย

(10)

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

3.1.1 ร้อยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)

ร้อยละ

90.91

76.92

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ร้อยละ

-

0.76

2.29

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ
ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย(12)

ร้อยละ

100

100

3.3 ความมีช่อื เสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

นักศึกษาประจําปี

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4.1 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

คน

ร้อยละ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

โครงการ/กิจกรรม

≥80.00

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5

0.82

≥3.50

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสูเ่ วทีระดับชาติและ
นานาชาติ

100

95.29

≥80.00

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

-

-

-

≥70.00

ร้อยละ 0.94

53

100

81

40

-

100

100

100

≥80.00

ระดับความสําเร็จ 5 ระดับความสําเร็จ 2

ผู้กํากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีทุกฝ่าย

กองนโยบายและแผน

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

กองบริการการศึกษา,
กองกลาง

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองบริการการศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

กองกลาง

(13)

(14)

3.5 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารจัดกิจกรรม
กับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
ร่วมกัน

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิ่น
3.6 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มกี ารจัดกิจกรรม
กับเครือข่ายต่างประเทศ
ร่วมกัน
หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชีว้ ัดที่สําคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda)

ร้อยละ

-

100

100

100

≥50.00

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 26

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

ปี 2564

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

≥0.45

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ นานาชาติ (A)1

ระดับคะแนน

≥4.60

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพ

ร้อยละ

≥91.55

อิสระภายใน 1 ปี(3)
1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอน

ร้อยละ

≥90.00

1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรดาเนินการจัดการ โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU
เรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NENT)
NENT) (A2)

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

ร้อยละ

≥20.00

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 หรือ talents

ร้อยละ

≥20.00

1.3.3 จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานไปนาเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

5

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ความสามารถพิ
เศษ บสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยของ
1.3.3.1 ส่งเสริมและสนั

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ร้อยละ

≥20.00

สาขาวิชา

1

ร้อยละ

≥95.00

และ/หรือนานาชาติ(1)

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นใน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)
ศตวรรษที่ 21

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

1.4.1 จานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน

1.4.4 จานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

21,971,000.00

8,622,190.00

1,119,700.00

3,398,700.00

2,945,900.00

38,739,790.00

200,000.00

150,000.00

150,000.00

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

1,000,000.00

1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

1,000,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์,
หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์
10,000.00

หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

สถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองบริการการศึกษา

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้
สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2

100,000.00

100,000.00

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

190,000.00

190,000.00

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

500,000.00

500,000.00

5,000.00

5,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

50,000.00

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

≥30.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ร้อยละ

10.00

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥70.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ

คะแนน

≥85.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สาเร็จ

ร้อยละ

≥90.00

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดย
โครงการกากับองค์การที่ดี
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว

9,461,100.00

ครั้ง/ปี

≤15

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอานวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3,520,000.00

ร้อยละ

≥5.00

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ภารกิจอื่นๆ

บาท/คน

20,000

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

กองนโยบายและแผน

10,000.00

ร้อยละ

: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

682,300.00

200,000.00

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ

20,000.00

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา(6)

โครงการศิลป
ศาสตร์
มหาบัณฑิต
(ท่องเที่ยวและ
บริการ)

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และ 1.8.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจ สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้าเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

โครงการรัฐ
ประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต
(ภาครัฐและ
เอกชน)

20,000.00

หลักสูตร

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดระนอง

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

ขึ้นไป(4)
1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

ภาคปกติ (บาท)

โครงการหลักสูตร
รัฐประศาสน
ภาคพิเศษ (บาท) ศาสตร์บัณฑิต
(สาขาวิชาการ
บริหารงานตารวจ)

9,100,000.00

125,000.00

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

9,225,000.00

กองบริหารงานบุคคล,
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล

20,000.00

20,000.00

สถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5,000.00

5,000.00

กองกลาง

3,910,010.00

13,371,110.00

3,520,000.00

3,000.00
46,305,100.00

3,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
682,300.00

12,657,200.00

1,119,700.00

3,398,700.00

2,945,900.00

67,108,900.00

สานักทรัพย์สินและรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับ 2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
การนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

ปี 2564
≥55.00

ร้อยละ

≥50.00

ผลงาน

5

แผนงาน/ กลยุทธ์
2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองาน โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ปริญญาเอก และปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

10,000.00

ประธานหลักสูตร รปศ,
ประธานหลักสูตรท่องเที่ยว

บัณฑิตวิทยาลัย

45,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภาคปกติ (บาท)
150,000.00

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัย งานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเยี่ยมชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

55,000.00

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

30,000.00

วิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)3

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน(7)
2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง
2.4.1 จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

คน

100

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท/คน

25,000

2.5.2 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

ผลงาน

1

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.6.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

1

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอด
รับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

ร้อยละ

≥90.00

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

การสอนหรือการวิจัย(10)

2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ
2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

110,000.00
3,000.00
403,000.00

ภาคพิเศษ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีทุกฝ่าย

กองนโยบายและแผน

70,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

20,030,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กองบริการการศึกษา,
กองกลาง

5,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กองกลาง

ภาคปกติ (บาท)
34,000.00

3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)

ร้อยละ

≥80.00

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

≥3.50

3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

ร้อยละ

≥80.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

ร้อยละ

≥70.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ /นักศึกษาแลกเปลี่ยน

คน

40

3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

ร้อยละ

≥80.00

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

50,000.00

3.5.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิ่น

50,000.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

200,000.00

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

(12)

มหาวิทยาลัย

นักศึกษาประจาปี

(13)

(14)

3.5 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
กับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
ร่วมกัน

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

≥50.00

รวมเป็นทั้งสิ้น

20,639,000.00

ภาคพิเศษ (บาท)

ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบตั แิ ละกำรติดตำมประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เ กิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้ำหมำย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีสว่ นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่ าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจั ด เวที ส ร้ า งความเข้ า ใจในภารกิ จ เป้ า หมาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ให้ กั บ บุ ค ลากร ให้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิ ทยาลัย รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญ ญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์ก ร
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการในลั ก ษณะการบูร ณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนพัฒนาบุคลากร
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(12) แผนการจัดการความรู้
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ กับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่ สูจ่ ุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตงั้ ไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ร วบรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิ บัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการขับเคลื่อน
แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูล
และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่ อ มี ก ารแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภายใน คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ แ ล้ ว คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จ ะต้ อ งวางระบบที่ จ ะวั ด ความส าเร็ จ ในการบรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา
อุ ป สรรค ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น จะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไ ขต่ อ ไป การติ ด ตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
การบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สสู่ าธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติ ด ตามผลตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว โดยมี ก ารก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 30

ภำคผนวก

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 31

ภำคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ ๙๘/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการกําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการตามแผนงานของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อใหการนําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปสูการปฏิบัติตามทิศทางที่กําหนด
ไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชนตอการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
๑. คณบดี
๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
๓. รองคณบดีฝายบริหาร
๔. รองคณบดีฝายวิชาการ
๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
๖. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
๗. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
๘. หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
๙. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑๐. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑๑. หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน
๑๒. หัวหนาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
๑๓. หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย
๑๔. หัวหนาสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสารสนเทศ
๑๕. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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
หนาที่
๑. สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให
กับคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
๒. นายยงยุทธ
กิจสันทัด
๓. นางจุฑารัตน
สมอคร
๔. นายภาณุวัฒน
อุบลแยม
๕. นางสาวนริสา
รวดเร็ว
๖. นางสาวเอมอร
ตอโมกข
๗. นายอรรถสิทธิ์
นิกรวัฒน
๘. นางสาวศุภลักษณ
พงศพิพัฒน
๙. นายพเยาว
นุมเรืองรัน
๑๐. นางสาววนิดา
กงแหลม
๑๑. นายจตุพร
ผั้วผดุง
๑๒. นายอรรถกฤต
จันทร
๑๓. นางสาวเอื้ออารี
เวฬุวนารักษ
๑๔. นายเกียรติยศ
ลอทองสมุทร
๑๕. วาที่ร.ต หญิง สุรีพร
พวงทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- ๓ ๑๖. นางสาวศิริธรรม
๑๗. นางสาวหัสทยา
๑๘. นายวัชรากร
๑๙. นายพีรพงศ
๒๐. นายวุฒิพงศ
๒๑. นายไพรัช
๒๒. นางสาวตูนละดา
๒๓. นายกฤษณปกรณ
๒๔. นางสาวกันยารัตน
๒๕. นางสาวยุพิน
๒๖. นายเจริญพร
๒๗. นายธนบรรณ
๒๘. นางสาวจิราพร
๒๙. นางสาวสุภาวดี
๓๐. นางนวกมล
๓๑. นายประทีป
๓๒. นางสาวกัญญพัฑฒา

จิตตงาม
กรรมการ
นวลสุวรรณ
กรรมการ
เฉลยปราชญ
กรรมการ
โผแพ
กรรมการ
เนียมบุญ
กรรมการ
ศิริวัฒนพิศาล
กรรมการ
เพชรอําไพ
กรรมการ
บุญมา
กรรมการ
ขันแกว
กรรมการ
แกวคํา
กรรมการ
เดชมณี
กรรมการ
วรุณธรรม
กรรมการ
ฮามวงศ
กรรมการ
เรืองสังข
กรรมการ
พรมมา
กรรมการ
ชาลี
กรรมการและเลขานุการ
หงสภัทราจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. นําเสนอแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
๓. วิเคราะหขอมูลจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
(ผศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
25มิ.ย.63 เวลา 09:02:37 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RAA4A-EYANg-AxAEI-ANgA0
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้าหนักความสาคัญว่าประเด็นใดมีความสาคัญมากที่สุด
ตามล าดั บ โดยมี บุ ค ลากรของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ด าเนิ น การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามจานวน 42 ท่าน ผลการประเมินของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้
1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
คะแนน

เปอร์เซ็นต์

ประเด็นจุดแข็ง

52

5.33

52

5.33

29

2.97

29

2.97

22

2.26

มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านดีขนึ้
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มโี อกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทาให้เกิดกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ าน
อ า จ า ร ย์ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น
- บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ มี ค ว า ม ช า น า ญ เ ฉ พ า ะ ท า ง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลีย้ ง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
การรับรู้ทิศทางและเป้าหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการดาเนินงานจากบุคลากรทุก
ฝ่าย
มีก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึก ษาในการทางานวิจั ย เพื่อ เผยแพร่ ง านวิจั ย ทั้ ง ในระดั บชาติแ ละ
นานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น
จานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่
จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
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2. น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 4 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
คะแนน

เปอร์เซ็นต์

ประเด็นจุดอ่อน

24

2.46

22

2.26

17

1.74

8

0.82

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีนอ้ ย ทาให้ได้รับทุนอุดหนุน
จากเอกชนมีนอ้ ยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสูก่ ารจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีนอ้ ยและต้องใช้ระยะ
เวลานาน
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน
ฝ่ายคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับน้อย
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา

3. น้ำหนักคะแนนของโอกำส
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
คะแนน

เปอร์เซ็นต์

ประเด็นของโอกำส

42

4.31

35
29

3.59
2.97

23

2.36

20

2.05

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย
ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียน
อย่างสะดวก
การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการประกอบอาชีพ
ครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
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4. น้ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม
ลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
คะแนน

เปอร์เซ็นต์

ประเด็นของภัยคุกคำม

68

6.97

ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ

51

5.23

31

3.18

25

2.56

23

2.36

ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้
หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียน
สามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
ประเทศไทยกาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สง่ ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
ค่ า นิย มและความต้อ งการของนั ก ศึก ษาเก่ ง ๆ มั ก จะเลือ กเรี ย นในสาขาวิชาที่ เป็ น ที่ ต้อ งการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
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ภำคผนวก 3
ประมวลภำพกิจกรรมกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ภำพกิจกรรมกำร
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ภำคผนวก 4
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ผู้บริหำร
รศ.ดร.นิพนธ์
ศศิธรเสาวภา
อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว
อาจารย์ ดร.วีระ
วีระโสภณ
ผศ.ดร.วิลาสินี
จินตลิขติ ดี
ผศ.ดร.บัวบุตรี
รณฤทธิวิชัย
อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เบินท์
อาจารย์อังคณา
สุขวิเศษ
อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏ์ อังศุกาญจนกุล
อาจารย์วิชุดา
ขุนหนู
อาจารย์กณิกนันท์
โภชฌงค์
อาจารย์พรสมิทธิ์
ฉายสมิทธิกุล
อาจารย์พิจักษ์
ภูต่ ระกูล
อาจารย์สันต์ชัย
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา
ผศ.ดร.กมลวรรณ
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์
อาจารย์ไพลิน
อาจารย์ ดร.อังค์วรา
อาจารย์ธนากร

รัตนะขวัญ
ศรีบุณยพรรัฐ
อยู่วัฒนะ
อัจฉริยะประสิทธ์
กลิ่นเกษร
เหลืองนภา
อุยพานิชย์

อาจารย์ภาชญา
เชี่ยวชาญ
ว่าที่ ร.ต. หญิงเพ็ญนภา ปาละปิน
อาจารย์ ดร.อาริยา
อาจารย์เนตรนภา
ผศ.ฉันทัช
อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์

ภูร่ ะหงส์
เหลืองสอาด
วรรณถนอม
เงาประเสริฐวงศ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ และ
หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ
หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศศึกษา
หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม และ
หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ท่องเที่ยวและบริการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 40

บุคลำกร
นางอมรวดี
นายประทีป
นางสาวสุภาวดี
นางสาวกัญญ์พัฑฒา
นางนวกมล
นางจุฑารัตน์
นายภาณุวัฒน์
นางสาวนริสา
นางสาวเอมอร
นางสาววนิดา
นายพเยาว์
นายอรรถกฤต
นายจตุพร
นางสาวสุภาพร
นายเกียรติยศ
นายอรรถสิทธิ์
นางสาวศุภลักษณ์
นางสาวหัสทยา
นางสาวตูนละดา
นายพีรพงศ์
นางสาวกันยารัตน์
นางสาวเอื้ออารี
นายเจริญพร
นางสาวยุพิน
นายกฤษณ์ปกรณ์
นายวุฒิพงศ์
นายวัชรากร
นายไพรัช
นางสาวชวิศา
ว่าที่ร.ต หญิง สุรีพร
นางสาวศิริธรรม

กลิ่นจันทร์
ชาลี
เรืองสังข์
หงส์ภัทราจันทร์
พรมมา
สมอคร
อุบลแย้ม
รวดเร็ว
ตอโมกข์
กงแหลม
นุ่มเรืองรัน
จันทร
ผัว้ ผดุง
สารัตน์
ล้อทองสมุทร
นิกรวัฒน์
พงศ์พิพัฒน์
นวลสุวรรณ
เพชรอาไพ
โผแพ
ขันแก้ว
เวฬุวนารักษ์
เดชมณี
แก้วคา
บุญมา
เนียมบุญ
เฉลยปราชญ์
ศิริวัฒนพิศาล
สงค์ประสิทธิ์
พวงทอง
จิตตงาม

หัวหน้าสานักงานคณบดี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานพิมพ์ดีดชัน้ 3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่วจิ ัย
เจ้าหน้าที่วจิ ัย
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นางสาวจิราพร
นายธนบรรณ

ฮามวงศ์
วรุณธรรม

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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