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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่29 กันยายน 2563   



 
 

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

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงานให้เกิดขึ้น  

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบ

ราชการตามแผนปฏิบัติรูประบบบริหารภาครัฐได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

ของงานเพื่อให้ทุกหนว่ยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ  

“คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” รวมถึงก าหนดพันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์ตลอดจนเสาหลัก และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาของคณะ 

 สรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการวิ เคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของคณะจ านวน 166 คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของคณะในกรอบของตัวแบบ SWOT ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง

ศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  

จุดแข็ง ทั้งหมด 18 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้าน

ต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน   

(2) อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้

ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น   

(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้

ทิศทางและเป้าหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความรว่มมอืในการด าเนินงานจากบุคลากรทุกฝา่ย  

(4) มกีารส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  



 
 

(5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น

จ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะ

พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

จุดอ่อน ทั้งหมด 4 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 4 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจาก

เอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะ

เวลานาน  

(2) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่"  

(3) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินฝ่าย

คลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย  

(4) ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา  

 โอกาส ทั้งหมด 14 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

(2) ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

(3) มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่าง

สะดวก 

(4) การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการประกอบอาชีพครู

เปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศกึษาเพิ่มขึน้ 

(5 )  กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงา นและบริการวิชาการได้อย่างกว้ างขวาง 

 ภัยคุกคาม ทั้งหมด 19 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

(1) ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ 

(2) ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความนา่เชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 



 
 

(3) หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรยีนสามารถจะ

เลือกสรรรายวิชาได้ดว้ยตนเอง 

(4) ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรคส์่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

(5) ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

มากกว่าสาขาที่ความตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

 

 
ภาพต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อยู่ในต าแหน่ง เร่งขยายงาน 

 

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

พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีหน้าที่ด าเนินการและก ากับตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 



 
 

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

และสกอ. รวมถึงสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดังกล่าว  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์/

โครงการ และงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร ์มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ (1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (2) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (3) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี (4) ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจติสาธารณะ (5) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 หรือ talents (6) จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไป

น าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ (7) ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือ

มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) จ านวนงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสร้างสรรคห์รอืงานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลติภัณฑห์รอืสร้างรายได้ลดรายจ่าย 

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (4) จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ (5) เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6) 

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรอืงานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (7) จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ (8) ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย(10) 



 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้

มีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2) 

ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกัน

และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (4) ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี (5) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (6) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

ที่มกีารจัดกิจกรรมร่วมกัน (7) รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมร่วมกัน 

 โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ

โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 9 19 16 18 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

8 8 7 8 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ

ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 34 31 34 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

รวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

- 46,305,100.00 682,300.00 46,987,400.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

- 403,000.00 - 403,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ

ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

- 20,639,000.00 - 20,639,000.00 

รวมทั้งสิ้น - 67,347,100.00 682,300.00 68,029,400.00 

ตารางที่ 2  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 



 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

 1) โครงการสง่เสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ  

 2) โครงการจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NENT)  

3) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 1 โครงการ ได้แก ่

 1) โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  

 อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเกณฑป์ระกันคุณภาพ มจี านวน 9 แผน   

 1.1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 1.2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย   

 1.3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  

 1.4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 1.5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

 1.6) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 1.7) แผนการจัดการความรู้  

 1.8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

 1.9) แผนพัฒนาบุคลากร  

2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจ านวน 4 แผน   

 2.1) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม  

 2.2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

 2.3) แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

 2.4) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

5. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

6. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 



 
 

แนวทางการด าเนินการ 

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

2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ 

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  

มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

 

การติดตามและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

 1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน

และข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท ารายงานผล 

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง 

การจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลา  

การตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับผลงาน

ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

 



 
 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของหนว่ยงาน 1 

 1.2 โครงสรา้งหนว่ยงาน 3 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 4 

 1.4 ผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 5 

  1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 5 

  1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 6 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะ

แรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการสอนรายวิชา

ต่างๆ ที่เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศกึษาในปี 2518 มีพระราชบัญญัติใหม้หาวิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบัน

ระดับอุดมศกึษาจงึได้มีการก่อตั้ง “คณะวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 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”

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและต าแหน่ง “ หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น” คณบดี” โดยมีภาควิชาในก ากับ

ดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่

ผลติบัณฑิต จ านวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศลิปกรรม โปรแกรมนาฏศลิป์โปรแกรม

วิชานาฏศิลป์และการละคร  และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ ฯ จึงมีโปรแกรมที่

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศกึษาและสาขาศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรม วิชา  

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้นทั้ง

ภาครัฐและเอกชนโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและ

ภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมนีักศกึษาสนใจมากขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2545 คณะ ฯ 

จึงได้จัดท าศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และโปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรแผนการ

เรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเปิดการสอน “ โปรแกรม

วิชาภาษาญี่ปุ่น “ และ “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะได้มี

การท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ( Yunnan Normal University ) ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้ง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน(Chinese Language and Culture Center ) โดย

ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และ

ประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน” โปรแกรมวิชาภาษาจีน “ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน( Jont Venture 2+2 Bachelor’s 

Degree Program) ทั้งนีน้ักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานนาน 2 ปี และอกี 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 
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อนึ่งในปีการศึกษา 2547 คณะฯ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดท า

หลักสูตรใหม่ 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดย

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 / 2550 และสาขาวิชาการการจัดการ

สารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศกึษาในภาคเรียนที่ 1 / 2551  

ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่ 2/ 2559 โครงการจัดการเรยีนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ 

( การจัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจาก วิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรจัดการ

เรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรีจ านวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท 

จ านวน 2 หลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 

 1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

 6. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิตศิาสตร์ 

 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

 10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

 11. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 12. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 - แขนงวิชาการสารสนเทศศกึษา 

 13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์ 
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 - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวน 4 อาคารเรยีน ได้แก่ อาคาร 29 อาคาร 35 อาคาร 36 อาคาร 37 ประกอบด้วย 

 1. ห้องเรียน จ านวน 41 หอ้ง  

 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 หอ้ง  

 3. ห้องปฏิบัติการ จ านวน 6 ห้อง เช่น ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่พัก

ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ห้องพิจารณาคดีความจ าลองของสาขานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง

วัฒนธรรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning) ระบบ E –

Office E-learning เป็นต้น 

  

1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างหนว่ยงาน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างบริหาร 

 
ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างบริหาร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีกำรศกึษำ 

2560 

ปีกำรศกึษำ 

2561 

ปีกำรศกึษำ 

2562 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจีน  1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 1 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 1 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บริการ 

1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 15 15 15 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอน แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน

ประกันคุณภาพ 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2560 ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย 222 - 222 301 - 301 213 - 213 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 342 - 342 348 - 348 371 - 371 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 335 - 335 385 - 385 406 - 406 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 190 - 190 200 - 200 208 - 208 

สาขาวิชาภาษาจีน 240 - 240 336 - 336 324 - 324 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและบริการ 

1,258 - 1,258 1,151 - 1,151 1,148 - 1,148 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก 

606 - 606 637 - 637 654 - 654 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 289 - 289 275 - 275 231 - 231 

สาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

381 - 381 442 - 442 342 - 342 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 

95 - 95 92 - 92 66 - 66 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 355 - 355 394 - 394 410 - 410 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 861 - 861 852 - 852 721 - 721 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 376 - 376 425 - 425 393 - 393 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 41 - 41 49 - 49 41 - 41 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการท่องเท่ียวและบริการ 

16 - 16 17 - 17 16 - 16 

รวมทั้งสิ้น 5,607 - 5,607 5,904 - 5,904 5,544 - 5,544 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลนักศึกษา แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงานประกัน

คุณภาพ 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศกึษำ 2560 ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย  42 - 42 70 - 70 70 - 70 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 81 - 81 88 - 88 88 - 88 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 68 - 68 58 - 58 58 - 58 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 40 - 40 36 - 36 36 - 36 

สาขาวิชาภาษาจีน  56 - 56 48 - 48 51 - 51 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและ

เอกชน 

 

88 

14 

9 

 

- 

- 

- 

 

88 

14 

9 

 

210 

3 

- 

 

- 

- 

- 

 

210 

3 

- 

327 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

327 

- 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและบริการ 

26 - 26 302 - 302 302 - 302 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

24 

 

36 

 

- 

 

- 

 

24 

 

36 

 

26 

 

28 

 

- 

 

- 

 

26 

 

28 

54 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

54 

- 

 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

แ ข น ง วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ท า ง

วัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

 

24 

 

31 

 

 

- 

 

- 

 

 

24 

 

31 

 

 

27 

 

56 

 

 

- 

 

- 

 

 

27 

 

56 

84 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

84 

 

- 

 

- 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก 

118 - 118 141 

 

- 141 

 

141 - 141 

ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ

สารสนเทศ 

13 - 13 25 - 25 26 - 26 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 59 - 59 75 - 75 75 - 75 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 15 - 15 119 - 119 119 - 119 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 31 - 31 12 - 12 - - - 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการท่องเท่ียวและบริการ 

- - - 10 - 10 - - - 

รวมทั้งสิ้น 775 - 775 1,334 - 1,334 1,431 - 1,431 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน

ประกันคุณภาพ 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศกึษำ 2560 2561 2562 

การมงีานท า 98.54 94.05 96.25 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 14,591.00 15,708.00 16,202.00 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 4.51 4.72 4.63 

ตารางท่ี 4 การมีงานท าของบัณฑิต แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน

ประกันคุณภาพ 

 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 46 57 57 60 60 

รวมทั้งสิ้น 46 46 57 57 60 60 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลผลงานวิจัย แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงานประกัน

คุณภาพ 
 

1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2561 

ปีงบประมำณ  

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 3 2 

รวมทั้งสิ้น 48 3 2 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการแบบให้เปล่า เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม จ านวน 2 

โครงการ ดังนี้ (1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านคลองบางแค หมู่ท่ี 4 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ 

ศศิธรเสาวภา งบประมาณ 560,000 บาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 –สิงหาคม 2563 (2) โครงการเล่าเร่ืองอย่างสร้างสรรค์

ด้วยอินโฟกราฟิก ผู้รับผิดชอบโครงการโดย งบประมาณ 50,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 31 

พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นโครงการสร้างองค์ความรู้เร่ืองการออกแบบและพัฒนาแอปพลเิคชนัเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 

2561 

ปีงบประมำณ  

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 4 3 

รวมทั้งสิ้น 19 4 3 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แหลง่ข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2562 ฝ่าย

แผนงานประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการท้ังสิ้น จ านวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณด าเนินการท้ังสิ้น 

80,000 บาท ประกอบด้วย (1) โครงการร าลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี 

กรมขุนอู่ทอง เขตขัตตยินาร ี(2) โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี2562 (3) โครงการอนุรักษข์นมไทยชาววัง  

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

คณะมนุ ษยศาสต ร์ และ

สังคมศาสตร์ 

27 5 - 32 28 5 - 33 25 8 - 33 

รวมทั้งสิ้น 27 5 - 32 28 5 - 33 25 8 - 33 

ตารางที่ 8 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป งานบุคคล 

 

สายวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

คณะมนุ ษ ยศ าสต ร์ และ

สังคมศาสตร์ 

115 14 2 131 115 15 1 131 103 23 2 128 

รวมทั้งสิ้น 115 14 2 131 115 15 1 131 103 23 2 128 

ตารางที่ 9 ข้อมูลบุคลากรสายวชิาการ แหลง่ข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2562 ฝ่ายแผนงาน

ประกันคุณภาพ 
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยขอ้มูลภายในและภายนอก 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของหนว่ยงาน (จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส ภัยคุกคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส ภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหนว่ยงาน 

วเิคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคา่นิยมหลักขององค์การ 

 

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

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้บริหารระดับหนว่ยงาน 

และผู้ปฏบัิตงิานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

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

 

- เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เดือน พฤษภาคม 

เดือน พฤษภาคม 

เดือน สิงหาคม – กันยายน 

เดือน มิถุนายน 

เดือน มิถุนายน 

เดือน ตุลาคม 

เดือน กรกฏาคม 

เดือน มิถุนายน 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เ พื่ อ น าผลการวิ เ ค ร าะห์ ไ ป ใ ช้ ใ นก าร ร ะบุ จุ ด แข็ ง  ( Strengths) และจุ ดอ่ อน  (Weaknesses)  

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model  

ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดี

หรอืไม่ 

 Strategy (กลยุทธ์) มกีารก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตรท์ี่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

 System  (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

 Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน

เป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กรเข้มแข็ง

หรอือ่อนแอ 

2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบ

กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

 S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (18 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

(1) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้าน

ต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน"   

(2) อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้

ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น   

(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี

การรับรู้ทิศทางและเป้าหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความรว่มมอืในการด าเนินงานจากบุคลากรทุกฝ่าย  

 (4) มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่ อเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ   

(5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น

จ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะ

พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน   

(6) มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมีงานท า

ภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น   

(7) นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพรร่ะดับชาติมากขึ้น   

(8) มที าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมทิัศนท์ี่ด ีเอือ้ต่อการกระตุน้ความคดิสร้างสรรคข์องนักศึกษาและบุคลากร 
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(9) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่าง

จรงิจัง  

- ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ชัดเจนและ

ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ    

(10) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มี ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้

บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รวดเร็ว   

(11) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชม

ของชุมชน และมีอาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้

ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น   

(12) บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการน าเสนอในเวที

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างตอ่เนื่อง   

(13) มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ

การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ   

(14) มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มขึน้   

(15) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมระดับหน่วยงาน รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน 

ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดขีึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

เพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก   
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(16) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความมุง่มั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ 

และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    

(17) การม ีMOU กับหนว่ยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ   

(18) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รียนและตลาดแรงงาน 

เชน่ หลักสูตรหลากหลาย 

  

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

(1) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจาก

เอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะ

เวลานาน 

(2) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

(3) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินฝ่าย

คลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

(4) ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา 

 

2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) (14 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 

(2) ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

(3) มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียน

อย่างสะดวก 

(4) การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการประกอบอาชีพ

ครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศกึษาเพิ่มขึน้ 

(5) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยใหม้หาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 
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(6) มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัย

แหง่ท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย 

(7) มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครอืข่าย 

(8) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(9) การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องคก์รเอกชนมุ่งหาความรู้

ผา่นสถาบันการศกึษาส่งผลใหม้หาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรเอกชน 

(10) ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการท างานใน

ระดับสากลมากขึ้น  

(11) นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษา

มากขึ้น 

(12) การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยและบริการ

วิชาการได้มากขึ้น 

(13) ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

(14) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษาเป็นการสรา้งโอกาสใหก้ับผูด้้อยโอกาสมาก

ขึน้ 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (19 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

(1) ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ 

(2) ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความนา่เชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

(3) หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียน

สามารถจะเลอืกสรรรายวิชาได้ดว้ยตนเอง 

(4) ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม

และความคิดริเริ่มสร้างสรรคส์่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

(5) ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

(6) สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น 

(7) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องเรียน 3-4 ปี อีก

ต่อไป เมื่อผูเ้รียนมีทางเลือกใหมส่ามารถทยอยเรียนและหนว่ยย่อยสะสมไปและท างานไปด้วย 

(8) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อ

แนะแนวการศกึษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหน้า” 
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(9) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

(10) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรูค้วามสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จงึสวนทางกับ

หลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

(11) นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

(12) มหาวิทยาลัยต่างๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 

(13) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อ

ของนักเรียน 

(14) ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมี

การปรับทัศนคต ิความเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

(15) รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(16) ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงงา่ย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เป็น

ตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่ยัง

ปรับตัวไม่ได้ 

(17) เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แตม่ีค าถามในเรื่องความคุ้มคา่ 

(18) งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

(19) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในปัจจุบัน 

 
ภาพท่ี 4 ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน จากภาพคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ได้วเิคราะห์ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใชโ้ปรแกรม Excel  

ผลปรากฏว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยูใ่นต าแหนง่ “เร่งขยายงาน” 

 
2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวิทยำลัย 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

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

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
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จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสั งคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา 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 ตกรรมและองค์ คว ามรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 
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5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”  

 

นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศกึษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 
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4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แตจ่ากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct 

the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  

โดยแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5  ปี  (พ .ศ .2560 –  2564 )  สามารถสรุป เป้ าประสงค์  ตั ว ชี้ วั ด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่  10 แสดงจ านวนเป้าประสงค์  ตัว ชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรมของ 

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

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงำน/

กลยุทธ ์

โครงกำร/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

8 14 13 13 
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ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงำน/

กลยุทธ ์

โครงกำร/

กจิกรรม 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก

ยอ่งระดับนานาชาต ิ

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 

 

ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ

เสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพเพื่อ

ยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่สากล 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้   (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม   (Morality)  

 3. เครือขา่ย  (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏบิัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรว่มมอื 

P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564  

  



วิสัยทัศน์ : คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทคัคะอย่างย่ังยืน

1

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ

3

พันธกิจ : ผลติบัณฑติที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

2

1.1 คณะเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นท่ียอมรับ

ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21

1.3 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสรา้งคุณลักษณะ

บัณฑิตที่ประสงค ์ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 หรือ

ความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคลอ้ง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.6 คณะผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่นรว่มในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนนิการตามพันธกจิได้

อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

1.9 คณะสามารถบรหิารจัดการทรัพย์สิน สนิทรัพย์เพื่อใช้ใน

การปฏิบัตติามภารกิจ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตพีิมพ์ 

เผยแพรใ่นระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรอืงาน

วิชาการได้รับการน าไปใช้ประโยชนแ์ละให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้

2.4 คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน โรงเรยีน วสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชพี 

ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

2.5 คณะมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการแหล่งทุน

2.6 วารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7 คณะมีกระบวนการบริการวชิาการ ที่ไดม้าตรฐาน สอด

รับกับความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

3.1 คณะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3.2 เครอืขา่ยมีสว่นรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ี

ดกีับคณะ

3.3 ความมีชื่อเสยีงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรยีนเลอืก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.5 คณะมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายในประเทศและทอ้งถิ่น

3.6 คณะมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายประเทศ

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

 

 

  



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรอืนานาชาติ
(1)

ร้อยละ 14 รางวัล 0.29 0.66 0.28 ≥0.45 โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)
1

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ
(2)

ระดับคะแนน 4.51 4.58 4.72 4.63 ≥4.60 โครงการจัดการเรยีนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี
(3)

ร้อยละ 96.41 98.54 94.04 96.25 91.65 กิจกรรมจัดการเรยีนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1.2.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีรายวชิาอย่างน้อย 1 รายวิชาจัดการเรยีนการ

สอนแบบผสมผสานออนไลน์

ร้อยละ - - - - ≥90.00 โครงการจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU 

NEXT) (A)2

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มจีติอาสาหรอืจติสาธารณะ รอ้ยละ - - - - ≥20.00 โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจติอาสาหรอืจติสาธารณะ

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่

 21 หรอื talents

ร้อยละ - - - - ≥20.00 โครงการพัฒนานักศกึษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

โครงการนําเสนองานวจิัย (Mini-conference) ของนักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวจิัยในระดับชาติหรอืนานาชาติ

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรอืมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ร้อยละ - - - 38.04 ≥20.00 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

1.4.1 จํานวนสาขาวชิาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมนิตั้งแต่ 80 คะแนน

ขึ้นไป
(4)

สาขาวชิา - - 0 0 1 โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A)3

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ

1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร - - - - 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.5.1  รอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 9.76 12.21 12.21 20.49 ≥30.00 โครงการเพิ่มตําแหน่งทางวชิาการ กองบรหิารงานบุคคล,

กองบริการการศกึษา

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ - - - - 10.00 โครงการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ กองบรหิารงานบุคคล

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 30.87 40.52 60.00 67.39 ≥70.00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA
(5)

คะแนน - - - - ≥85.00 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กองพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กองบริการการศึกษา

ผลการดําเนนิงาน

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศกึษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมทีักษะที่จําเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ 

หัวหน้าภาควชิาสังคมศาสตร,์ 

หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 หรอืความสามารถพิเศษ (talent) ใหก้ับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 1.3.3 จํานวนผลงานวจิัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไปนําเสนอในระดับชาติหรอืนานาชาติ

ผลงาน - -

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

85.71 93.33

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ํากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ

- - 5

≥95.00100 100

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ้ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลการดําเนนิงาน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูแ้ละมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยตามทศิทางที่กําหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูแ้ละมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจให้สําเร็จ

ร้อยละ - - - - ≥90.00 โครงการกํากับองค์การที่ดี

1.8.1  จํานวนขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ครัง้/ปี - - - - ≤15

1.8.2 รอ้ยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟา้และน้ําเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ - - - - ≥5.00

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบรหิารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบรกิารวชิาการและ

วจิัยต่ออาจารย์ประจํา
(6)

บาท/คน  ร้อยละ 15.84     69,836.52 28,562.78 34,220.75 20,000 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ สํานักทรัพย์สินและรายได้

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวชี้วัดที่สําคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระสําคัญประจําป ี(Agenda)

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอํานวยความสะดวก

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ



ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาตติอ่อาจารยป์ระจําและนักวจิัย

ร้อยละ 55.77 47.94 49.31 90.16 ≥55.00 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจําและนักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝี่ายวจิัยและบริการวชิาการ สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.1.2 รอ้ยละของผลงานนักศกึษาและผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 

ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ

ร้อยละ - 1.32 35.26 17.50 ≥50.00

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน

วชิาการไดร้ับการนําไปใช้ประโยชนแ์ละใหชุ้มชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้

2.2.1 จํานวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวชิาการที่

นําไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาผลติภัณฑ์หรือสร้างรายไดล้ดรายจ่าย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื
(7)

ผลงาน - - - - 5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวจิัย นวัตกรรมและงาน

วชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)
3

สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.4.1 จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรยีนรู้ คน - - - - 100 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวจิัย โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครอืขา่ย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 70,951.06 108,607.93 85,731.33 72,542.71 25,000

2.5.2 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองานสทิธิบัตรที่นําไปใช้

ประโยชนเ์ชิงพาณชิย์

ผลงาน - - - - 1 โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสรา้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

2.6 วารสารวชิาการที่ไดร้ับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.6.1 จํานวนวารสารวชิาการที่ไดร้ับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - 0 0 0 1 โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูม่าตรฐาน

และคุณภาพทั้งระบบ

2.7 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคม

2.7.1 รอ้ยละของการบรกิารวชิาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรยีนการ

สอนหรือการวจิัย
(10)

ร้อยละ - - - - ≥90.00 โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวชี้วัดที่สําคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda)

สถาบันวจิัยและพัฒนา

รองคณบดฝี่ายวจิัยและบรกิารวชิาการ

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนยก์ลางแหง่การเรยีนรู ้และบริการ

ทางวชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน วสิาหกิจชุมชน กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอยา่ง

ยั่งยนืตามศาสตรพ์ระราชา

โครงการการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม

2.5 มหาวทิยาลัยมีงานวจิัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของแหล่งทุน

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศกึษาและ

ผู้สําเร็จการศกึษาในระดับชาตแิละนานาชาติ

ประธานหลักสูตร รปศ,

ประธานหลักสูตรท่องเที่ยว

บัณฑิตวิทยาลัย

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ไดร้ับการ

ตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดบัชาติ หรอืนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน



ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

3.1.1 ร้อยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(11) ร้อยละ 90.91 76.92 ระดับความสําเร็จ 5 ระดับความสําเร็จ 2 ≥80.00 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)

5 รองคณบดีทุกฝ่าย กองนโยบายและแผน

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาตหิรอื

นานาชาตติอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ร้อยละ - 0.76 2.29 0.82 ≥3.50 โครงการสง่เสรมิการประกวดผลงานวิชาการสูเ่วทีระดับชาตแิละ

นานาชาติ

รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.2 เครือข่ายมีสว่นรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ที่ดกีับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย
(12)

ร้อยละ 100 100 100 95.29 ≥80.00 โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศกึษา กองพัฒนานักศกึษา

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรยีนเลอืก

ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรยีนที่เข้ามาศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัยตอ่แผนรับ

นักศกึษาประจําปี
(13)

ร้อยละ - - - - ≥70.00 โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก รองคณบดฝี่ายบริหาร กองบริการการศึกษา,

กองกลาง

3.4 นักศึกษาชาวตา่งชาตเิข้าศกึษาตอ่ในสาขาวิชา 3.4.1 จํานวนนักศึกษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษาแลกเปลี่ยน
(14) คน ร้อยละ 0.94 53 100 81 40 โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาติ รองคณบดฝี่ายวิชาการ กองบรกิารการศกึษา

โครงการความรว่มมือกับเครอืขา่ยภายในประเทศ

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถิ่น

3.6  มหาวิทยาลัยมีการดําเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครอืขา่ยตา่งประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ - 100 100 100 ≥50.00 โครงการความรว่มมือกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ รองคณบดฝี่ายวิชาการ กองกลาง

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวชี้วัดที่สําคัญ

              : (A) คือ โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda)

ผลการดําเนินงาน

- ≥80.00100 100 1003.5 มหาวิทยาลัยมีการดําเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครอืขา่ยในประเทศและท้องถิ่น

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศกึษา กองพัฒนานักศกึษา

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2564  ภาคปกติ (บาท)  ภาคพิเศษ (บาท)

 โครงการหลักสูตร

รัฐประศาสน

ศาสตร์บัณฑิต 

(สาขาวิชาการ

บริหารงานต ารวจ)

 ศูนย์การศึกษา 

จังหวัดระนอง

 โครงการรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

มหาบัณฑิต 

(ภาครัฐและ

เอกชน)

 โครงการศิลป

ศาสตร์ 

มหาบัณฑิต 

(ท่องเท่ียวและ

บริการ)

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)1
            20,000.00             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)

ระดับคะแนน ≥4.60 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานต่ออาจารย์ท่ีเลือกประเมินด้านการสอน

ร้อยละ ≥90.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NENT)

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU 

NENT) (A2)

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ร้อยละ ≥20.00 โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ            200,000.00           200,000.00 กองพัฒนานักศึกษา

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 หรือ talents

ร้อยละ ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

           150,000.00            150,000.00 

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ         1,000,000.00         1,000,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์, 

หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

กองนโยบายและแผน

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า

ร้อยละ ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 10,000.00 10,000.00 หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 80 คะแนน

ข้ึนไป(4)

สาขาวิชา 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้

สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2            100,000.00            100,000.00 

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ            190,000.00            190,000.00 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา           500,000.00           500,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) หลักสูตร 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)               5,000.00               5,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥30.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ             50,000.00             50,000.00 กองบริหารงานบุคคล,

กองบริการการศึกษา

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 10.00 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         9,100,000.00            125,000.00        9,225,000.00 กองบริหารงานบุคคล

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร             20,000.00             20,000.00 สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

คะแนน ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               5,000.00               5,000.00 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

ภารกิจให้ส าเร็จ

ร้อยละ ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี          9,461,100.00         3,910,010.00         13,371,110.00 

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปี ≤15

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ ≥5.00

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า(6)

บาท/คน 20,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ               3,000.00               3,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ส านักทรัพย์สินและรายได้

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน         46,305,100.00            682,300.00         12,657,200.00           1,119,700.00          3,398,700.00          2,945,900.00         67,108,900.00 

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี(3)

ร้อยละ ≥91.55

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

งบประมาณ

       21,971,000.00           682,300.00         8,622,190.00          1,119,700.00        3,398,700.00        2,945,900.00      38,739,790.00 

กองกลาง

กองบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

       3,520,000.00         3,520,000.00 โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมี

ความสามารถพิเศษ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ ≥95.00

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

กองบริการการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21



ปี 2564 ภาคปกติ (บาท) ภาคพิเศษ (บาท)

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

         150,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥50.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
(7)

ผลงาน 5 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวิจัย งานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน

วิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน (A)3
          45,000.00 

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ คน 100 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเย่ียมชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้           55,000.00 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

ผลงาน 1

2.6 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

         110,000.00 

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอด

รับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนหรือการวิจัย(10)

ร้อยละ ≥90.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ             3,000.00 

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ รวมเป็นเงนิท้ังส้ิน         403,000.00 

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

          30,000.00 

25,000บาท/คน - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัยประธานหลักสูตร รปศ,

ประธานหลักสูตรท่องเท่ียว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณ

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับ

ปริญญาเอก และปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

           10,000.00 



ปี 2564 ภาคปกติ (บาท) ภาคพิเศษ (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11) ร้อยละ ≥80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5 34,000.00          รองคณบดีทุกฝ่าย กองนโยบายและแผน

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและ

นานาชาติ

            70,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย
(12)

ร้อยละ ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

     20,030,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี
(13)

ร้อยละ ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก           200,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร กองบริการการศึกษา,

กองกลาง

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน
(14) คน 40 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 5,000.00            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ            50,000.00 

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน

           50,000.00 

3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ           200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กองกลาง

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ รวมเป็นท้ังส้ิน      20,639,000.00 

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

≥80.003.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ



 

 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 27 

 

ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

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

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ

เชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

 1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร  

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตาม

แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 



 

 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 29 

 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิกับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่สูจุ่ดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหนว่ยงานใหม้ีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์แล้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา

อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      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 ประธานกรรมการ

๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

๓. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๖. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ

๗. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร กรรมการ

๘. หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ

๙. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรรมการ

๑๐. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑๑. หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน กรรมการ

๑๒. หัวหนาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน กรรมการ

๑๓. หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ

๑๔. หัวหนาสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสารสนเทศ กรรมการ

๑๕. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก กรรมการ
 



-  ๒  -

๑๖. หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร กรรมการ

๑๗. หัวหนาสาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ  กรรมการ

๑๘. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ กรรมการ

๑๙. หัวหนากลุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กรรมการ

๒๐. หัวหนากลุมสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม กรรมการ

๒๑. หัวหนากลุมสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร กรรมการ

๒๒. ประธานหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ

๒๓. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ

๒๔. รักษาการหัวหนาฝายแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 
หนาท่ี

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

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

๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ

๒. นายยงยุทธ กิจสันทัด กรรมการ

๓. นางจุฑารัตน สมอคร กรรมการ

๔. นายภาณุวัฒน อุบลแยม กรรมการ

๕. นางสาวนริสา รวดเร็ว กรรมการ

๖. นางสาวเอมอร ตอโมกข กรรมการ

๗. นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน กรรมการ

๘. นางสาวศุภลักษณ พงศพิพัฒน กรรมการ

๙. นายพเยาว นุมเรืองรัน กรรมการ

๑๐. นางสาววนิดา กงแหลม กรรมการ

๑๑. นายจตุพร ผ้ัวผดุง กรรมการ

๑๒. นายอรรถกฤต จันทร กรรมการ

๑๓. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ กรรมการ

๑๔. นายเกียรติยศ ลอทองสมุทร กรรมการ

๑๕. วาท่ีร.ต หญิง สุรีพร   พวงทอง กรรมการ
 



-  ๓  -

๑๖. นางสาวศิริธรรม จิตตงาม กรรมการ

๑๗. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ กรรมการ

๑๘. นายวัชรากร เฉลยปราชญ กรรมการ

๑๙. นายพีรพงศ โผแพ กรรมการ

๒๐. นายวุฒิพงศ เนียมบุญ กรรมการ

๒๑. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล กรรมการ

๒๒. นางสาวตูนละดา เพชรอําไพ กรรมการ

๒๓. นายกฤษณปกรณ บุญมา กรรมการ

๒๔. นางสาวกันยารัตน    ขันแกว กรรมการ

๒๕. นางสาวยุพิน แกวคํา กรรมการ

๒๖. นายเจริญพร เดชมณี กรรมการ

๒๗. นายธนบรรณ วรุณธรรม กรรมการ

๒๘. นางสาวจิราพร ฮามวงศ กรรมการ

๒๙. นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข กรรมการ

๓๐. นางนวกมล พรมมา กรรมการ

๓๑. นายประทีป  ชาลี กรรมการและเลขานุการ

๓๒. นางสาวกัญญพัฑฒา  หงสภัทราจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 
หนาท่ี

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. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   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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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ทั้งที่เป็น

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ โดยมีบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามจ านวน 42 ท่าน ผลการประเมินของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้ 

1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซน็ต ์ ประเด็นจุดแข็ง 

52 5.33 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน

ด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดขีึน้ 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหนง่ในระดบัท่ีสูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจในการ

ปฏบัิตงิาน 

52 5.33 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 คณะมนุ ษ ย ศ า สต ร์ แ ล ะ สั ง ค มศ า สต ร์ มี ค ว า ม ช า น าญ เ ฉพา ะท า ง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการมากขึ้น 

29 2.97 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  มี

การรับรู้ทิศทางและเป้าหมายอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานจากบุคลากรทุก

ฝ่าย  

29 2.97 มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

22 2.26 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศกึษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น

จ านวนมาก 

- มคีวามร่วมมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนท่ี

จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 
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2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 4 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซน็ต ์ ประเด็นจุดอ่อน 

24 2.46 การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชนย์ังมีน้อย 

- การน าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมยังมนีอ้ย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุน

จากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวจิัยไปสูก่ารจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพยส์ินทางปัญญามนีอ้ยและตอ้งใชร้ะยะ

เวลานาน 

22 2.26 สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อยา่งเต็มท่ี 

17 1.74 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

8 0.82 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

 
3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซน็ต ์ ประเด็นของโอกำส 

42 4.31 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ตอ้งการความรู้เชงิวชิาการจาก

มหาวทิยาลัย 

35 3.59 ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

29 2.97 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียน

อย่างสะดวก 

23 2.36 การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการประกอบอาชีพ

ครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

20 2.05 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ชว่ยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อยา่งกว้างขวาง 
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4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซน็ต ์ ประเด็นของภัยคุกคำม 

68 6.97 ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

51 5.23 ค่านยิมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถอืลดความไวว้างใจได้ 

31 3.18 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ัวโลกไว้ในท่ีเดียวกัน  โดยผู้เรียน

สามารถจะเลอืกสรรรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

25 2.56 ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเกษตร  ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม

และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สง่ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

23 2.36 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ภำพกิจกรรมกำร 
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ภำคผนวก 4 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ผู้บริหำร 

รศ.ดร.นพินธ์  ศศธิรเสาวภา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

อาจารย์ ดร.ขันทอง  ใจดี    รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรแีก้ว    รองคณบดีฝ่ายบริหาร     

อาจารย์ ดร.วีระ  วีระโสภณ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

ผศ.ดร.วิลาสินี   จนิตลิขติดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    

ผศ.ดร.บัวบุตรี   รณฤทธิวิชัย  รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

อาจารย์ ดร.ภรณน์ภัส เบินท์   หัวหนา้ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

อาจารย์อังคณา  สุขวิเศษ  หัวหนา้ภาควิชามนุษยศาสตร ์

อาจารย์ ดร.เจตนส์ฤษฏ์ อังศุกาญจนกุล  หัวหนา้สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

อาจารย์วิชุดา  ขุนหนู   หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาจารย์กณิกนันท์  โภชฌงค์  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาจีน 

อาจารย์พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล  หัวหนา้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

อาจารย์พิจักษ์  ภูต่ระกูล  หัวหนา้แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ และ 

หัวหนา้แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

อาจารย์สันต์ชัย  รัตนะขวัญ  หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรบีุณยพรรัฐ  หัวหนา้แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ผศ.ดร.กมลวรรณ  อยู่วัฒนะ  หัวหนา้สาขาวิชานิติศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.จริาภรณ์ อัจฉริยะประสิทธ์ หัวหนา้สาขาวิชาภาษาไทย 

อาจารย์ไพลิน   กลิ่นเกษร  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์ธนากร   อุยพานิชย์  หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ 

      หัวหนา้แขนงวิชาระบบสารสนเทศศกึษา 

อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ  หัวหนา้แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ว่าที่ ร.ต. หญิงเพ็ญนภา ปาละปิน  หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม และ 

หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

อาจารย์ ดร.อารยิา ภูร่ะหงส์  หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสอาด  หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

ผศ.ฉันทัช   วรรณถนอม  หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการ

      ท่องเที่ยวและบริการ 
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บุคลำกร 

นางอมรวดี   กลิ่นจันทร์  หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

นายประทีป   ชาลี   รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

นางสาวสุภาวดี   เรืองสังข์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางนวกมล  พรมมา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางจุฑารัตน์  สมอคร   นักวิชาการศกึษาช านาญการพิเศษ 

นายภาณุวัฒน์  อุบลแย้ม  นักวิชาการศกึษา 

นางสาวนริสา  รวดเร็ว   นักวิชาการศกึษา 

นางสาวเอมอร  ตอโมกข์  นักวิชาการศกึษา 

นางสาววนิดา  กงแหลม  นักวิชาการศกึษา 

นายพเยาว์  นุ่มเรืองรัน  นักวิชาการศกึษา 

นายอรรถกฤต  จันทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายจตุพร  ผัว้ผดุง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุภาพร  สารัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายเกียรติยศ  ล้อทองสมุทร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวศุภลักษณ์ พงศพ์ิพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวตูนละดา เพชรอ าไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายพีรพงศ์  โผแพ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกันยารัตน์  ขันแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวเอื้ออารี  เวฬุวนารักษ์  นักวิชาการพัสดุ 

นายเจรญิพร  เดชมณี   นักวิชาการพัสดุ 

นางสาวยุพิน  แก้วค า   พนักงานพิมพ์ดีดชัน้ 3 

นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายวุฒิพงศ์  เนียมบุญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

นายวัชรากร  เฉลยปราชญ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นายไพรัช  ศริิวัฒนพศิาล  นักประชาสัมพันธ์ 

นางสาวชวิศา  สงค์ประสทิธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ว่าที่ร.ต หญิง สุรีพร พวงทอง  เจ้าหน้าที่วจิัย 

นางสาวศิริธรรม  จติตงาม  เจ้าหน้าที่วจิัย 
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นางสาวจิราพร  ฮามวงศ์  นักวิชาการศกึษา 

นายธนบรรณ  วรุณธรรม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 


