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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่30 กันยายน 2564  



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร  
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะที่เน้นความสัมฤทธิผลของ

งานให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการปฏิรูป

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิบัติรูประบบบริหารภาครัฐได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมแีนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ  

“คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” รวมถึงก าหนดพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนเสาหลัก และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนา

ของคณะ 

 สรุปสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวิเคราะห์ต าแหน่ง

ยุทธศาสตร์โดยมีผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะจ านวน 82 คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะในกรอบของตัวแบบ SWOT ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วิเคราะหผ์ล

การด าเนินงาน พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย 4 

ส่วน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  

จุดแข็ง ทั้งหมด 15 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก 

ได้แก่  

 1. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียน 

ตลาดแรงงาน และหลักสูตรหลากหลาย 

2. อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

3. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

คณะอย่างจริงจัง ท าให้คณะได้รับการยอมรับบุคลากรทุกระดับศรัทธา และเข้าใจต่อความมุ่งมั่น 

4. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการน าเสนอ

ในวิชาการในระดับชาติ และนานาซาติอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจ านวนและคุณภาพ 

รวมทั้งมจี านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 

5. มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพา

ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรูใ้นพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมี



อาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็ น

ตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 

จุดอ่อน ทั้งหมด 10 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก 

ได้แก่  

 1. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

2. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด เช่น หลักสูตรนานาชาติมี

จ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของคณะ ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ท าให้ยาก

ต่อการแขง่ขันในระดับนานาชาติ 

3. มีระบบสารสนเทศฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยัง ไม่สามารถ

เชื่อมโยงกันเท่าที่ควรท าให้ใชป้ระโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

4. มีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย 

5. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา 

โอกาส ทั้งหมด 9 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก ได้แก่  

 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบ E-

learning เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ต้องขวนขวาย

พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 2. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของชุมชนในพื้นที่รับผดิชอบ จึง

เป็นโอกาสที่คณะได้น าศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

 3. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/ หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่น ๆ 

อย่างหลากหลาย 

 4. ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เช่น สังคมเน้นสินค้า/ 

คน ที่มีความแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมคีวาม

ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏิบัติงาน 

5. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศึกษามากขึ้น ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศกลุ่ม

อาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 



 ภัยคุกคาม ทั้งหมด 12 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก 

ได้แก่  

 1. ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและ

สถานที่ เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

 2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลงและมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

 3. การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งการทางเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนิน

งานวิจัยและบริการวชิาการ 

 4. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผูเ้รียน 

 5. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่าง

มีความตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้ 

 

 
ภาพต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ในต าแหน่ง รุกด าเนินการเอง 

 

 

 



 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่ด าเนินการและก ากับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร ์ได้แก่  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ  

 ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

ก.พ.ร./สมศ. และสกอ. รวมถึงสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์/โครงการ และงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

 ทั้งนีค้ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร ์มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคณะให้ เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชีว้ัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ (1) ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะ

ของบัณฑิต (2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

(3) อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (4) จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ (5) ร้อยละ

ของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  (6) ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่

จ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล (7) ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่

ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือความสามารถเพิ่มขึ้น (8) จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (9) จ านวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ



สิ่งประดิษฐ์ (10) จ านวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

(11) ร้อยละนักศึกษาที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแตร่ะดับ B1 ขึ้นไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน  

 ตัวชีว้ัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสร้างสรรค์

ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) จ านวนงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรอืสร้างรายได้

ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (3) จ านวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

หรอืสิทธิบัตร (4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (5) จ านวน

ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ (6) ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน (7) จ านวนผู้ประกอบการ

ใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา (8) เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (9) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (10) จ านวนเงิน

บริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (11) จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ (12) 

ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรอืการวิจัย (13) ร้อยละ

อาจารย์ประจ าที่ท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น (14) จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป

ช่วยพัฒนา (15) จ านวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (3) ร้อยละ

ของนักเรียนที่ เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี  (4) จ านวนการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (5) จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรือ

อาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ (6) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ



จัดกิจกรรมร่วมกัน (7) ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

(8) ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 โดยแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 และงบประมาณ ดังตารางที่ 2 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

ยุท ธศาสตร์ที่  1  พั ฒ นาคณ ะให้ เป็ น

เอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

8 27 23 23 

ยุ ท ธศาสตร์ที่  2  ส ร้ างงานวิ จั ยแล ะ

นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 

9 15 13 13 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

6 8 7 7 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 23 50 43 43 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติ

การ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ 

(ภาคพิเศษ) 

รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็น

เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น

มอือาชีพ 

- 14,494,390.00 - 14,494,390.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

- 500,00.00 - 500,00.00 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3  ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

- 525,000.00 - 525,000.00 

รวมทั้งสิ้น - 15,519,390.00 - 15,519,390.00 

ตารางท่ี 2  แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 12โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ จ านวน 7 โครงการ 

ได้แก่ 

 1. โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรอืพัฒนานักศึกษาให้มคีวามสามารถพิเศษ 

 2. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรอืหลักสูตร Non-Degree 

4. โครงการจัดการเรยีนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจรงิ 

5. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

6. โครงการก ากับองค์การที่ดี 

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

2. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

3. โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน 2

โครงการ ได้แก ่

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยต่างประเทศ 

อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเกณฑป์ระกันคุณภาพ มีจ านวน 9 แผน   

 1.1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

 1.2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย   

 1.3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ  

 1.4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 1.5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

 1.6) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 1.7) แผนการจัดการความรู้  

 1.8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  



 1.9) แผนพัฒนาบุคลากร  

2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย มีจ านวน 4 แผน   

 2.1) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม  

 2.2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

 2.3) แผนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

 2.4) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

5. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

6. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แนวทางการด าเนินการ 

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมอืในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

การติดตามและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จใน

การบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึน้ อันจะช่วยใหผู้้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติและ

หลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชงิยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล 

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ



ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

ระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบ

การสอนรายวิชาต่างๆ ที่เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศึกษาในปี 2518 มีพระราชบัญญัติให้

มหาวิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์” โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญารับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 2 ปี (หลัง 

อนุปริญญา) สาขาการศึกษามีวิชาเอก 3 วิชา คือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา หลังจากนั้น ใน

ปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2535 “คณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ” เปลี่ ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ”ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและต าแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมีภาควิชาใน

ก ากับดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา

ตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต จ านวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

โปรแกรมนาฏศิลป์โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร  และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ คณะฯจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษาและสาขา

ศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรม วิชา  

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

มากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววาเลือกเสรีของ

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2545 คณะฯ จึงได้จัดท าศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และ

โปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรแผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่ง

วิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ โดยเปิดการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรม

วิชาภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะได้มีการท าความร่วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center) โดยท าพิธีเปิด

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และ

ประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน “โปรแกรมวิชา

ภาษาจนี”ระดับปริญญาตรี 4 ปี ตอ่มาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน  

(Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้งนีน้ักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
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นาน 2 ปี และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

อนึ่งในปีการศึกษา 2547 คณะฯได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดการสอนระดับปริญญาตรี 

4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม 2 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในปี

การศึกษา 2550 ได้จัดท าหลักสูตรใหม่ 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และ

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษา ในภาค

เรียนที่ 1/2550 และสาขาวิชาการการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศกึษาในภาคเรียนที่ 1/2551  

ในปีการศึกษา 2554 คณะฯได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่  2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน

หลักสูตรจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรีจ านวน 13 

หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

7. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ 

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

9.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

11.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
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12.หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 - แขนงวิชาการสารสนเทศศกึษา 

13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์ 

- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 

ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับการด าเนนิการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างจุดเน้นที่

สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของประเทศปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องและ

ใกล้เคียงกันให้ควบรวมกันเพื่อสร้างจุดแข็งที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่

ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับนักศกึษา บุคลากรตา่งชาติ สร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้

มีชื่อเสียงอย่างยั่งยืน และการขยายภาคเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนตามจุดเน้น

มหาวิทยาลัยในลักษณะจตุรภาคโดยมีการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จ านวน 3 หน่วยงาน คือ 1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 2) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ 3) 

วิทยาลัยการเมอืงการปกครอง ซึ่งก าหนดใหย้้ายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดตั้งวิทยาลัย ดังนี้ 1) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น , 

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน และแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) และ

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3) หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง  5) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง  6) หลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาวิชาการการจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พัก 7) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้งหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีจ านวนทั้งสิน้ 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

7. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวน 1 อาคารเรยีน ได้แก่ อาคาร 35 ประกอบด้วย 

1. ห้องเรียน จ านวน 24 ห้อง  

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 หอ้ง  

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบ ERP ( Enterprise Resource 

Planning) ระบบ E –Office E-learning เป็นต้น 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 
ภาพที่ 1 โครงสรา้งหน่วยงาน 

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
ภาพที่ 1 โครงสรา้งบริหาร 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีกำรศกึษำ 

2561 

ปีกำรศกึษำ 

2562 

ปีกำรศกึษำ 

2563 

สาขาวิชาภาษาไทย 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจนี 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 

1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 1 1 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 1 1 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 1 1 1 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

และบริการ 

1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 15 15 15 

แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 ปีกำรศกึษำ 2563 

สาขาวิชาภาษาไทย 301 213 212 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 348 371 391 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 385 406 385 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 200 208 227 

สาขาวิชาภาษาจนี 336 324 363 

สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ 

1,151 1,148 1,041 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พัก 

637 654 660 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 275 231 217 

สาขาวิชาการจัดการสังคม

และวัฒนธรรม 

441 342 291 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 

92 66 73 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ 324 410 566 

สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 

852 721 697 

สาขาวิชาการบริหารงาน

ต ารวจ 

425 393 352 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

39 41 35 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ

ท่องเที่ยวและบริการ 

17 16 10 

รวมทั้งสิ้น 5,823 5,544 5,520 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศกึษำ 2561 ปีกำรศกึษำ 2562 ปีกำรศกึษำ 2563 

สาขาวิชาภาษาไทย 70 70 73 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 88 88 83 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 58 58 114 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 36 36 54 

สาขาวิชาภาษาจนี 48 51 24 

สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ 

302 302 337 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พัก 

141 141 179 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 54 54 25 

สาขาวิชาการจัดการสังคม

และวัฒนธรรม 

83 84 116 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 

25 26 25 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ 75 75 75 

สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 

213 327 239 

สาขาวิชาการบริหารงาน

ต ารวจ 

119 119 107 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

12 - - 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ

ท่องเที่ยวและบริการ 

10 - - 

รวมทั้งสิ้น 1,334 1,431 1,451 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑติ 

ปีกำรศกึษำ 

รำยงำน 

2561 2562 2563 

การมีงานท า 94.05 1,353 1,272 

เงินเดือนเร่ิมต้นเปน็ไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 15,708.00 16,202.00 16,510.00 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 4.72 4.63 4.65 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 

1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปงีบประมำณ 

2564 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57 57 60 60 102 102 

รวมทั้งสิ้น 57 57 60 60 102 102 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 

 1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2 1 

รวมทั้งสิ้น 3 2 1 

แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหน่วยงาน โดยคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้

ประชาชนในท้องถิ่น โดยใชห้ลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง บ้านคลองบางแค หมู่ท่ี 4 ต.บางนางลี อ.อัมพวา จ.

สมุทรสงคราม 

 1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 3 3 

รวมทั้งสิ้น 4 3 3 

แหลง่ข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 
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 1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 

สำยสนับสนุนวิชำกำร 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

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

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

28 5 - 33 25 8 - 33 19 5 - 24 

รวมทั้งสิ้น 28 5 - 33 25 8 - 33 19 5 - 24 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป งานบริหารบุคคล 

สำยวิชำกำร 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

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

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

115 15 1 131 103 23 2 128 44 7 0 51 

รวมทั้งสิ้น 115 15 1 131 103 23 2 128 44 7 0 51 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป งานบริหารบุคคล 
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1.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  
จัดท าค าสั่งแผนยุทธศาสตร์ รวบรวม และวิเคราะห์ปัจจัยขอ้มูลภายในและภายนอก 

ก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของหนว่ยงาน  

(จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส ภัยคกุคาม) 

ผู้บริหาร บุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนวชิาการประเมินให้น้ าหนักคะแนน

ตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคกุคาม 

วเิคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลกัขององค์การ 

คณะกรรมการอ านวยการก าหนดโครงการและกิจกรรม  

และคณะกรรมการด าเนนิงานจดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 

 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏบัิตกิาร  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ 

และผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรมและผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการ

และกิจกรรม 

 
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

เสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏบัิตกิาร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบัิติ 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์คณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

  2.1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

 เพื่ อน าผลการวิ เคราะห์ ไฟใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  โด ยอาศั ยก รอบการวิ เค ราะห์ ปั จจั ยภาย ใน 

ตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

 Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

 System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

 Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน 

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

  2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

 เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกตาม

หลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 E-Economics เป็ น ก ารวิ เค ราะห์ สภ าพ การณ์ แล ะแนว โน้ มท าง เศ รษ ฐกิ จที่ มี ผ ลต่ อ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกับ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (15 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้เรยีน ตลาดแรงงาน 

และหลักสูตรหลากหลาย 

2) อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มคีุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

3) ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมีวสิัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

คณะอย่างจริงจัง ท าให้คณะได้รับการยอมรับบุคลากรทุกระดับศรัทธา และเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของ

คณะผู้บริหาร 

4) บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลใหม้ีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มกีารน าเสนอ

ในวิชาการในระดับชาติ และนานาซาติอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจ านวนและคุณภาพ 

รวมทั้งมจี านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 

5) มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพา

ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพืน้ที่ชุมชนต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมี

อาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็น

ตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 

6) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑติที่พึงประสงค์ สง่ผลใหบ้ัณฑติมี

งานท าภายใน 1 ปี และผูใ้ช้บัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึน้ 

7) มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

8) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี ปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 

ส่งผลให้ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

9) มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศนท์ี่ด ีเอื้อตอ่การกระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์ของนักศกึษาและบุคลากร 

10) คณะเป็นส่วนหนึ่งในของมหาวิทยาลัยที่สรา้งชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษาเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of the 

World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท าให้มผีูส้นใจเข้าศกึษาต่อสูงกว่าปีที่ผา่นมา ทั้งในระดับชาติและนานาซาติ

เพิ่มขึน้การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการตดิต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความรว่มมอืทางวิชาการ เชน่ การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย และ

บริการวิชาการได้มากขึ้น 

11) มีระบบสารสนทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ มช่ีองทางการสื่อสารที่ หลากหลายท า

ให้บุคลากรสามารถทราบข่าว และความเคลื่อนไหวของคณะได้รวดเร็ว 
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12) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ด ีโดยส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโีอกาสศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึน้ และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ท าใหย้กระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น เปิด

โอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ท าใหเ้กิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

13) ส่งเสริม และสนับสนุนความรว่มมอืทางวิซาการกับหนว่ยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศกึษาได้เข้าร่วมแขง่ขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมากมีความรว่มมอืทางวิซาการกับหนว่ยงานภายนอกทั้งใน และต่างประเทศท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกันมกีารก าหนดนโยบายใหค้ณะต้องมีการสร้างเครือข่าย

และให้มีสว่นรว่มกับพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

14) มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมที่หลากหลายใหก้ับคณาจารย์ นักศึกษา 

บุคลากรทั้งในและนอกคณะได้เข้าร่วม  

15) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ และมีพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย และการน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ

ทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

2) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

3) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

4) การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมขี้อจ ากัด เช่น หลักสูตรนานาชาติมีจ านวน

น้อย ความเป็นนานาชาติของคณะ ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ท าให้ยากต่อการ

แขง่ขันในระดับนานาชาติ 

5) ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา 

6) กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวเิคราะห ์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

7) การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีเป็นจ านวนมากเกินไป

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

8) การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เชน่ COVID-19 เป็นต้น ซึ่งบุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

9) มหีลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย 
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10) มีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงกันเท่าที่ควรท าให้ใชป้ระโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities: O) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบ E-

learning เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ต้องขวนขวาย

พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึง

เป็นโอกาสที่คณะได้น าศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

3) ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัย

ที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/ หนว่ยงานส่งเสริมการวิจัย (เชน่ สวทช. สกว.) และแหลง่ทุนอื่น ๆ อย่าง

หลากหลาย 

4) ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เช่น สังคมเน้นสินค้า/ คน 

ที่มีความแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความ

ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏิบัติงาน 

5) นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศึกษามากขึ้น ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศกลุ่ม

อาเซียนและกลุ่มประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

6) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้วย

โอกาสมากขึ้น เช่น นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

7) เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน เช่น การสื่อสาร Online ท าให้สามารถส่ง

ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น และการเปลี่ยนแปลงตาม

เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อนขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่าง

รวดเร็วและประสทิธิภาพมากขึน้ 

8) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ 

9) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้คณะบริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง เช่น พระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีส่วนช่วยในการบูร

ณาการศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้พัฒนาระดับคณะลา่ช้า 

2) การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งการทางเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนิน

งานวิจัยและบริการวชิาการ 

3) การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

4) สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันมากขึ้น 

5) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผูเ้รียน 

6) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลงและมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

7) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวน

ทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

8) ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความตอ้งการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

9) ผูป้กครองและนักศกึษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ ์Covid-19 

10) ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและ

สถานที่ เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

11) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่าง

มีความตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้ 

12) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ศกึษาต่อของนักเรียน 
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในปัจจุบัน 

 
 
ภาพท่ี 4 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน จากภาพคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ผลปรากฏว่าคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยูใ่นต าแหนง่ “ป้องกันตัว” 

2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 
ภาพท่ี 5 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้ว จากภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์

ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใชโ้ปรแกรม Excel ผลปรากฏว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยูใ่นต าแหนง่ 

“รุกด าเนินการเอง” 
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของมหำวิทยำลัย  

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

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 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวล้มเหลว 

 2. วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

 3. บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ

ชื่นชมของมนุษยชาต ิ

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service 

Center and Sustain the Thinness) 

 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (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. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรม (Culture) 
ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ค่ำนยิมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity): ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ  

เป็นประจ าวันกล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความ

รักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน

ประจักษ์และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” 

นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย (The Policy on University's Management 

and Development) 

มหาวิทยาลัยมีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

 1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

 2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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 2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

 1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

 3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้ งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

 5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

 6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

 3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

 3) สร้างใหน้ักศกึษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

 4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

 1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

 2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

 3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

 5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

 3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) ดังน้ี  

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อ

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุน

สังคมที่มีอยู่ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

น าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัย

แม่แบบที่ดขีองสังคม”  

 
 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย  SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ รายละเอียดดังนี ้

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

 มหาวิทยาลัยแหง่ความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

 มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

 มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

 การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตล่ะบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

 มหาวิทยาลัยแหง่ความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความสมัพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คูคุ่ณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วจิัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

และเสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่สากล 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้   (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม   (Morality)  

 3. เครอืข่าย  (Partnership)  

 4. ความเป็นมอือาชีพ  (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏบิัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏบิัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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3.8 ค่ำนยิมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 

P (Professionalism)  ความเป็นมืออาชีพ 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 

2565 – 2569  

  



วิสัยทัศน์ : คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเด็น

ยุทธศาสตร์
พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมือ

อาชีพ

1

สร้างงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยนื

สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ

3

พันธกิจ : ผลติบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะ มีทักษะและ

วิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

รวมทั้งไดง้านตรงความตอ้งการของประเทศ

1.2 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์มีทักษะที่จ าเป็นในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจทิัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่

ยอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ

1.3 คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

ดิจทิัล

1.4 คณะมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที่ไดม้าตรฐาน

เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ และสามารถ

เรยีนรูไ้ดต้ลอดชีวติ รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill, 

Upskill)

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติใน

การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.6 คณะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

คณะตามทิศทางที่ก าหนดไว้

1.8 คณะมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจไดอ้ย่าง

ครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการ

บรหิารจัดการด้วยระบบดิจทิัล

2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสรา้งสรรค ์ได้รับการตพีิมพ ์

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรา้งสรรค์ท่ียื่นจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชน

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

2.3 คณะมีศูนย์การเรียนรูด้้านศิลปะและวัฒนธรรม และมี

การเผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ

2.4 คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบรกิารทาง

วิชาการแก่ชุมชน โรงเรยีน วสิาหกิจชุมชน กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และทอ้งถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ตามศาสตร์พระราชา

2.5 คณะมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการท างานวิจัย 

นวัตกรรม หรอืงานสร้างสรรค์

2.6 คณะสามารถบรหิารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย ์และ

ระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.8 คณะมีกระบวนการบรกิารวชิาการ ที่ได้มาตรฐาน สอด

รับกับความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคม

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์ 

งานวิจัย นวัตกรรม และการบรกิารวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.1 คณะเป็นท่ียอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

3.2 เครอืข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท์ี่

ดีกับคณะ

3.3 ความมีชื่อเสียงของคณะโดยมีนักเรยีนเลอืกศกึษาตอ่ใน

คณะ

3.5 อาจารย์ชาวตา่งชาตทิี่ปฏิบัติงานหรอืมีการแลกเปลี่ยน

ในสาขาวิชา

3.6 คณะมีการด าเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครอืข่ายในประเทศและทอ้งถิ่น    

3.7  คณะมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครอืข่ายตา่งประเทศ                                                                                                          

เป้าประสงค์
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1.1.1 รอ้ยละของผูจ้า้งงานทีพ่อใจอยา่งยิง่ใน
คณุลักษณะของบัณฑติ

รอ้ยละ 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 โครงการจัดการเรยีนการสอนสวนสนัุนทา 4.0

 (SSRU 4.0)

ภาณุวัฒน์

1.1.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดา้นสังคมศาสตร์ วนดิา

1.1.3 อัตราการคงอยูข่องผูเ้รยีน รอ้ยละ 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

คน 420 420 420 420 420 กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กจิกรรมการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัด
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

1.2.1 รอ้ยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บการยกยอ่ง
หรอืยอมรับในระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาติ

รอ้ยละ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.2.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหนั้กศกึษาสง่ผลงานทางวชิาการ 
งานวจัิย และงานสรา้งสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาตแิละ
นานาชาติ

โครงการสง่เสรมิผลงานนักศกึษาสูก่าร
ประกวดในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบบรณ

1.2.2 รอ้ยละนักศกึษาทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม้ี
ทักษะทางดา้นเทคโนโลยแีละ
ภาษาตา่งประเทศทีส่อดคลอ้งกับสาขาเฉพาะ
ทางทีจ่ าเป็นในรปูแบบมหาวทิยาลัยดจิทัิล

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.2.2.1 สง่เสรมิและพัฒนาทักษะนักศกึษาดา้นเทคโนโลยแีละ
ภาษาตา่งประเทศในศาสตรท์ีต่นศกึษา

โครงการเพิม่ทักษะนักศกึษาดา้นเทคโนโลยี
และภาษาตา่งประเทศ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
หวัหนา้ภาควชิามนุษยศาสตร์
หวัหนา้ภาควชิาสังคมศาสตร์

จฑุารัตน์
ศภุลักษณ์

1.2.3 การสง่เสรมินักศกึษาทีม่พีรสวรรคห์รอื

พัฒนานักศกึษาใหม้คีวามสามารถพเิศษ 
(1)

(1) จ านวนนักศกึษาทีม่พีรสวรรคท์ีด่รั้บการ
สง่เสรมิ

(2) รอ้ยละนักศกึษาทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม้ี
ความสามารถพเิศษ

รอ้ยละ 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

1.2.4 จ านวนงานวจัิย บทความวชิาการ งาน
สรา้งสรรค ์นวัตกรรมและสิง่ประดษิฐข์อง
นักศกึษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดใน
ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

ผลงาน 5 5 5 5 5 1.2.4.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวจัิย
งานสรา้งสรรคแ์ละสิง่ประดษิฐข์องนักศกึษาในระดับชาตแิละ
นานาชาติ

โครงการสง่เสรมิการน าเสนอหรอืประกวด
ผลงานวชิาการของนักศกึษาในระดับชาติ
หรอืนานาชาติ

1.2.6 จ านวนอาจารยท์ีส่รา้งนักศกึษาทีม่ี
ผลงานวจัิย บทความวชิาการ งานสรา้งสรรค ์
หรอืสิง่ประดษิฐ์

คน 5 5 5 5 5

1.2.7 จ านวนนักศกึษาทีม่ผีลงานวจัิย 
บทความวชิาการ งานสรา้งสรรค ์หรอื
สิง่ประดษิฐ์

คน 5 5 5 5 5

1.2.8 รอ้ยละนักศกึษาทีส่อบผา่นมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ตัง้แตร่ะดับ B1 ขึน้ไป

รอ้ยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศกึษา โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษของนักศกึษา

หวัหนา้ภาควชิามนุษยศาตร์ ศภุลักษณ์

1.3 มหาวทิยาลัยมหีลักสตูรและการจัด
การเรยีนการสอนดว้ยระบบดจิทัิล

1.3.2 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่กีารจัดการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์ผสมผสานตอ่อาจารย์
ทัง้หมด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์
ของอาจารยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์ตอ่นักศกึษา

โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน SSRU 

NEXT

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ เอมอร

1.4.1 จ านวนหลักสตูร Top 10 Thailand 
(3) หลักสตูร 1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคณุภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหส้ามารถ

แขง่ขัน
ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ (A)
4 จฑุารัตน์

ศภุลักษณ์

1.4.2 รอ้ยละของหลักสตูรทีไ่ดรั้บการรับรอง
ประสทิธผิลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานระดับชาติ
หรอืนานาชาติ

รอ้ยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรงุหลักสตูรของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่
ยอมรับ
ในระดับชาต ิโดยมุง่เนน้การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑติ
ดา้น Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบรหิารหลักสตูรทีม่คีณุภาพ วนดิา

1.4.4 จ านวนหลักสตูรทีม่กีารปรับปรงุรายวชิา
บางรายวชิาใหส้อดคลอ้งกับความเชีย่วชาญ
เฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) (5)

หลักสตูร 1 1 1 1 1 1.4.4.1 ปรับปรงุรายวชิาบางรายวชิาในหลักสตูรทีมุ่ง่เนน้พัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑติ ดา้น Soft Skills และ Critical 

thinking สอดคลอ้งสถานการณ์ปัจจบุัน
และอนาคต

โครงการปรับปรงุรายวชิาบางรายวชิาใน

หลักสตูรใหม้คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง (A)
5

จฑุารัตน์
ศภุลักษณ์

หนว่ยนบั

1.1 บัณฑติมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัย มทัีกษะและวชิาชพีเฉพาะทาง
เป็นทีย่อมรับของผูใ้ชบ้ัณฑติและสังคม 
รวมทัง้ไดง้านตรงความตอ้งการของประเทศ

1.1.4 จ านวนผูเ้รยีนสาขาวชิาทีเ่ป็นความ
ตอ้งการของประเทศ

1.2 มหวทิยาลัยมกีารสง่เสรมิและสนับสนุน
ใหนั้กศกึษาทีม่พีรสวรรคแ์ละพัฒนานักศกึษา
ใหม้คีณุลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค ์มี
ทักษะทีจ่ าเป็นในรปูแบบมหาวทิยาลัยดจิทัิล
 มคีวามสามารถพเิศษ ใหเ้ป็นทีย่อมรับใน
ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

คน

เอมอร

จริาพร, ธนบบรณ

1.4 มหาวทิยาลัยมหีลักสตูรเอตะทัคคะ และ
หลักสตูรทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิและสามารถเรยีนรู ้
ไดต้ลอดชวีติ รวมทัง้เกดิทักษะเพือ่อนาคต 
(Reskill, Upskill)

คา่เป้าหมาย

1 2 3 4 5

ผูร้บัผดิชอบ

ศริธิรรม. สายฝน

1.2.6.1 สง่เสรมิใหอ้าจารยแ์ละนักศกึษารว่มสรา้งผลงาน ให ้
เกดิทักษะ
และความเชีย่วชาญในศาสตรท์ีศ่กึษา

โครงการสรา้งผลงานดว้ยอาจารยร์ว่มกับ

นักศกึษา (A)
3

1.2.3.1 สง่เสรมินักศกึษาทีม่พีรสวรรคแ์ละพัฒนานักศกึษาใหม้ี
ความสามารถพเิศษ รวมทัง้ทักษะอืน่ ๆ นอกเหนือจากศาสตรท์ี่
ตนศกึษาอยู่

โครงการสง่เสรมินักศกึษาทีม่พีรสวรรคห์รอื

พัฒนาใหม้คีวามสามารถพเิศษ (A)
1

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา

รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ, 
หวัหนา้ภาควชิาสังคมศาสตร ์
หวัหนา้ภาควชิามนุษยศาสตร์

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

แผนงาน/ กลยทุธ์

1.1.1.1 สง่เสรมิการบรูณาการการสอนดว้ยนวัตกรรมรว่มสมัย
อยา่งมปีระสทิธภิาพในการสรา้งคณุลักษณะและทักษะทีจ่ าเป็น
ในศตวรรษที ่21 ใหก้ับนักศกึษา

           แผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะและผลติบณัฑติใหเ้ป็นมอือาชพี

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั โครงการ/กจิกรรม ผูก้ ากบัตวัชีว้ดัหนว่ยงาน



ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

หนว่ยนบั

คา่เป้าหมาย

ผูร้บัผดิชอบแผนงาน/ กลยทุธ์

           แผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะและผลติบณัฑติใหเ้ป็นมอือาชพี

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั โครงการ/กจิกรรม ผูก้ ากบัตวัชีว้ดัหนว่ยงาน

1.4.7 หลักสตูรระยะสัน้หรอืหลักสตูร 

(Non-Degree) 
(4)

หลักสตูร 1 1 1 1 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสตูรระยะสัน้ (Non-Degree) ใหเ้ป็นที่
ยอมรับและสามารถบรกิารวชิาการจัดหารายได ้

โครงการพัฒนาหลักสตูรระยะสัน้ 

(Non-Degree) (A)
6

ภาณุวัฒน์

1.4.8 จ านวนศษิยเ์กา่หรอืบคุคลภายนอกที่
ไดรั้บการพัฒนาทักษะทีต่รงกับความตอ้งการ
ของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร

คน 7 7 7 7 7 1.4.8.1 จัดหลักสตูรเพือ่บรกิารองคค์วามรูใ้นการพัฒนาทักษะ
หรอืวชิาชพีกับศษิยเ์กา่ บคุคลท่ัวไป ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการ
ท างานจรงิได ้

โครงการเพิม่ทักษะหรอืวชิาชพีส าหรับศษิย์
เกา่และบคุคลท่ัวไป

วนดิา

1.4.9 จ านวนหลักสตูรทีจั่ดการเรยีนการสอน

รว่มกับหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ 
(5)

หลักสตูร 1 1 1 1 1 1.4.9.1 สง่เสรมิและสนับสนุนความรว่มมอืกับสถานประกอบการ
หรอืเครอืขา่ยเพือ่จัดการเรยีนรูผ้า่นการปฏบิัตงิานจรงิ

โครงการบรหิารจัดการหลักสตูรรว่มกับ

เครอืขา่ย (A)
7

จฑุารัตน์

1.4.10 จ านวนอาจารยแ์ละนักศกึษาทีจั่ดการ
เรยีนรูแ้ละปฏบิัตงิานในหน่วยงานหรอืสถาน

ประกอบการ 
(6)

(1) นักศกึษา 30 30 30 30 30

(2) อาจารย์ 2 2 2 2 2

1.5.1 รอ้ยละของผูส้อนทีม่คีณุภาพสงู 

(ต าแหน่งทางวชิาการ) 
(7)

รอ้ยละ 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 1.5.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้สูต่ าแหน่งทาง
วชิาการ

โครงการเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ  (A)
9

1.5.2 จ านวนบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการที่
เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

คน 1 1 1 1 1 1.5.2.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรสายสนับสนุนวชิาการ
เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

โครงการเขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้ของบคุลากร
สายสนับสนุนวชิาการ

1.5.3 รอ้ยละของบคุลากรทีผ่า่นเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้ับบคุลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ
ของบคุลากร

1.6 มหาวทิยาลัยผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 รอ้ยละการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ 
(OIT) ผา่นหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงาน

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.6.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารด าเนนิการตามเกณฑก์าร
ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส อมรวด,ี พรีพงศ์

1.7 บคุลากรทกุระดับรับรูแ้ละมสีว่นรว่มใน
การขับเคลือ่นมหาวทิยาลัยตามทศิทางที่
ก าหนดไว ้

1.7.1 รอ้ยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทศิ

ทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 
(8)

รอ้ยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 1.7.1.1 ปรับปรงุระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดย
ประยกุตใ์ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลักธรรมาภิ
บาลในการบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยใหม้คีวามยดืหยุน่และ
คลอ่งตัว

โครงการก ากับองคก์ารทีด่ ี(A)
10 อมรวด,ี พรีพงศ,์

ตนูละดา,เจรญิพร, ยพุนิ,

เอือ้อาร,ีกันยารัตน,์ พมิชนก

1.8.1 รอ้ยละความส าเร็จของการจัดการขอ้
รอ้งเรยีนเกีย่วกับอาคารสถานที ่สิง่แวดลอ้ม
และสิง่อ านวยความสะดวกตามพันธกจิของ
มหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรงุอาคาร หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิัตกิาร 
และภมูทัิศน์
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มใหพ้รอ้มส าหรับการจัดการเรยีนการสอน
และภารกจิอืน่ๆ

โครงการปรับปรงุกายภาพ ภมูทัิศน์และสิง่
อ านวยความสะดวกทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

1.8.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการ
มาตรการประหยัดพลังงาน

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.2.1 สง่เสรมิใหห้น่วยงานด าเนนิการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เพือ่ใหม้งีบประมาณส าหรับการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาเพิม่มากขึน้

โครงการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จ านวนของคณะ/วทิยาลัยทีจั่ดตัง้
หอ้งปฏบิัตกิารจรงิหรอืหอ้งปฏบิัตกิารเสมอืน
จรงิหรอืใชโ้ปรแกรมซอฟแวร ์(Software)

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรงุหอ้งปฏบิัตกิารจรงิหรอื
หอ้งปฏบิัตกิารเสมอืนจรงิ หรอืการน าโปรแกรมซอฟแวร ์(Soft 

ware) มาใชส้ าหรับการจัดการเรยีน
การสอน

โครงการปรับปรงุหอ้งปฏบิัตกิารจรงิหรอื
หอ้งปฏบิัตกิารเสมอืนจรงิ

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ และ 
รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

เอมอร 
และวฒุพิงศ,์ สริธินธราธร

-                                                           

 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร หสัทยา

พรีพงศ์

1.5 บคุลากรมคีณุภาพสงู ทัง้ความรู ้ทักษะ
และทัศนคตใินการปฏบิัตงิาน ตลอดจนมี
ความกา้วหนา้ในสายอาชพี

1.8 มหาวทิยาลัยมกีารบรหิารจัดการอาคาร
สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกทีร่องรับ
การด าเนนิการตามพันธกจิไดอ้ยา่งครบถว้น
และเกดิความประหยัดงบประมาณ รวมถงึมี
การบรหิารจัดการดัวยระบบดจิทัิล

คน

1.4 มหาวทิยาลัยมหีลักสตูรเอตะทัคคะ และ
หลักสตูรทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิและสามารถเรยีนรู ้
ไดต้ลอดชวีติ รวมทัง้เกดิทักษะเพือ่อนาคต 
(Reskill, Upskill)

ภาณุวัฒน์1.4.10.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหนั้กศกึษาและอาจารย์
ปฏบิัตงิานจรงิในหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ ใหม้คีวาม
เชีย่วชาญและเป็นมอือาชพี

โครงการจัดการเรยีนรูผ้า่นการปฏบิัตงิานจรงิ 

(A)
8
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2.1 ผลงานวชิาการ วจัิยและงานสรา้งสรรค ์
ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพรใ่นระดับชาต ิหรอื
นานาชาติ

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวชิาการ วจัิยหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพรใ่นระดับชาตหิรอื

นานาชาตติอ่อาจารยป์ระจ าและนักวจัิย
(10)

รอ้ยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการน าผลงานวจัิย หรอืงาน
สรา้งสรรคข์องอาจารยป์ระจ าและนักวจัิยใหไ้ดรั้บการตพีมิพ์
เผยแพร ่ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

โครงการสง่เสรมิการตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานวจัิยของอาจารยป์ระจ าและนักวจัิยใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ(A)
12

2.2.1 จ านวนงานวจัิย งานนวตักรรม งาน
สรา้งสรรคห์รอืงานวชิาการทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
ในการพัฒนาผลติภัณฑห์รอืสรา้งรายไดล้ด
รายจา่ยหรอืพัฒนาประชาชนและชมุชนใหแ้ขม้
แข็งและยัง่ยนื

ผลงาน 5 5 5 5 5 2.2.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหถ้่ายทอดองคค์วามรูจ้ากงานวจัิย
 งานนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวชิาการ ใหเ้กดิประโยชน์
กับชมุชน

โครงการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจัิย
 นวตักรรมและงานวชิาการ เพือ่การพัฒนา
ชมุชน

2.2.2 จ านวนผลงานทีย่ืน่จดอนุสทิธบิัตร หรอื
สทิธบิัตร

ผลงาน 1 1 1 1 1 2.2.2.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการน าผลงานวจัิย งานนวตักรรม
หรอืงานสรา้งสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตร

โครงการสง่เสรมิการจดอนุสทิธบิัตรหรอื
สทิธบิัตร

2.3 มหาวทิยาลัยมศีนูยก์ารเรยีนรูด้า้นศลิปะ
และวฒันธรรม และมกีารเผยแพรใ่นระดับชาติ
และนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีเ่ผยแพรภ่มู ิ
ปัญญาทอ้งถิน่และของชาต ิหรอืสง่เสรมิการ
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและศาสนา หรอื
ใหบ้รกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสังคม

โครงการ 2 2 2 2 2 2.3.1.1 สง่เสรมิและเผยแพรเ่อกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยใหก้ับ
ประชาคมและบคุลากรท่ัวไปไดรั้บรู ้

โครงการบรกิารแหลง่เรยีนรูแ้ละกจิกรรมดา้น
ศลิปวฒันธรรม

 รองคณบดฝ่ีายกจิการศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

2.4.1 จ านวนประชาชนในชมุชนหรอืบคุคล
ท่ัวไปเขา้เยีย่มชมศนูยก์ารเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้

คน 150 150 150 150 150 2.4.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้เพือ่การ
ถ่ายทอดความรูท้างวชิาการใหก้ับชมุชนและทอ้งถิน่

โครงการพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้

2.4.3 รอ้ยละของครัวเรอืนทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
พน้เกณฑค์วามยากจนและ/หรอืยกระดับ
รายไดค้รัวเรอืน

รอ้ยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.4.2.1 สง่เสรมิการใหบ้รกิารวชิาการ โดยเนน้การสรา้งความ
เขม้แข็งอยา่งยัง่ยนืใหก้ับชมุชน โรงเรยีน วสิาหกจิชมุชน กลุม่
อาชพี ผูป้ระกอบการใหมแ่ละทอ้งถิน่

โครงการการพัฒนาคณุภาพชวีติและยกระดับ
เศรษฐกจิฐานราก

2.4.5 จ านวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
รายยอ่ยทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ราย 4 4 4 4 4 2.4.5.1 สง่เสรมิการใหบ้รกิารวชิาการ โดยเนน้การสรา้งความ
เขม้แข็งอยา่งยัง่ยนืใหก้ับนผูป้ระกอบการใหมแ่ละผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดรายยอ่ย

โครงการถ่ายทอดองคก์รความรูใ้หก้ับ
ผูป้ระกอบการ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค์
ตอ่อาจารยป์ระจ าและนักวจัิย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ บาท/คน     25,000     25,000     25,000     25,000     25,000 

2.6.1 เงนิรายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ เป็นที่

ปรกึษาตอ่อาจารยป์ระจ า  
(11)

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 2.6.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดหารายไดข้องหน่วยงาน
ตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบรกิารวชิาการ 

(A)
14

2.6.3 จ านวนเงนิบรจิาคเพือ่การพัฒนา

มหาวทิยาลัย 
(12)

บาท   500,000   500,000   500,000   500,000   500,000 2.6.3.1 สรา้งเครอืขา่ยและชอ่งทางในการระดมทนุ เพือ่พัฒนา
คณุภาพการจัดการศกึษา

โครงการระดมทนุเพือ่การศกึษา (A)
15 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

2.7 วารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน
ระดับชาตแิละนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับ
ในระดับชาติ

วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวชิาการสู่

มาตรฐาน และคณุภาพทัง้ระบบ

2.8.1 รอ้ยละของการบรกิารวชิาการทีม่กีารบรู
ณาการกับการจัดการเรยีนการสอนหรอืการวจัิย

รอ้ยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

2.8.2 รอ้ยละอาจารยป์ระจ าทีท่ างานบรกิาร
วชิาการแกช่มุชนและทอ้งถิน่

รอ้ยละ 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00

2.8.3 จ านวนชมุชน/ทอ้งถิน่ที่ อววน. เขา้ไป
ชว่ยพัฒนา

ชมุชน 1 1 1 1 1

2.9 อาจารยแ์ละนักวจัิยมศีักยภาพในการรเิริม่
สรา้งสรรค ์งานวจัิย นวตักรรม และการบรกิาร
วชิาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 จ านวนชดุโครงการวจัิยทีเ่กดิประโยชน์
ตอ่มหาวทิยาลัย และสอดคลอ้งกับเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDGs)

ชดุ
โครงการ

1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรหรอืนักวจัิยใหม้คีวามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรคง์านวจัิยและนวตักรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจัิย

2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบรหิารจัดการ
ทรัพยส์นิ สนิทรัพย ์และระดมทนุ เพือ่ใชใ้น
การปฏบิัตติามภารกจิ

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบรกิารวชิาการ
 ทีไ่ดม้าตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของ
ทอ้งถิน่และสังคม

หนว่ยนบั

2.2 ผลงานวจัิย งานนวตักรรม งานสรา้งสรรค์
ทีย่ ืน่จดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร หรอื
น าไปใชป้ระโยชน์พัฒนาชมุชนใหส้ามารถ
พึง่พาตนเองได ้รวมทัง้น าไปใชป้ระโยชน์เชงิ
พาณชิย์

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรู ้
 และบรกิารทางวชิาการแกช่มุชน โรงเรยีน 
วสิาหกจิชมุชน กลุม่อาชพี ผูป้ระกอบการใหม่
 และทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แข็งอยา่งยัง่ยนื
ตามศาสตรพ์ระราชา

2.5 มหาวทิยาลัยมแีหลง่ทนุในการสนับสนุน
การท างานวจัิย นวตักรรม หรอืงานสรา้งสรรค์

 รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ ศริธิรรม, สายฝน

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรกิารวชิาการทีส่อดคลอ้งกับ
ความตอ้งการ และเป็นประโยชน์ตอ่ทอ้งถิน่และสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 สรา้งงานวจิยัและนวตักรรมระดบัชาตแิละนานาชาตเิพือ่คณุภาพชวีติ เศรษฐกจิและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั

ศริธิรรม, สายฝน

คา่เป้าหมาย

 รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ

ผูก้ ากบัตวัชีว้ดัหนว่ยงาน ผูร้บัผดิชอบ

 รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ ศริธิรรม, สายฝน

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม

2.5.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดหาแหลง่ทนุงานวจัิย 
นวตักรรม โดยอาศัยเครอืขา่ยจากภาค อตุสาหกรรม ภาครัฐ หรอื
ภาคบรกิาร

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจัิยโดยอาศัย
เครอืขา่ย
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3.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของแผนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย 
(13)

(1) ดา้นวชิาการและการเรยีนการสอน

(2) ดา้นวจัิยและบรกิารวชิาการ

(3) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบรกิาร

(4) ดา้นกจิการนักศกึษาและการจัดนทิรรศการ

(5) ก ากับและตดิตามแผนการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัย

3.2 เครอืขา่ยมสีว่นรว่มในการพัฒนาและเกดิ
ความสัมพันธท์ีด่กีับมหาวทิยาลัย

3.2.1 รอ้ยละของเครอืขา่ยทีม่ผีลผลติรว่มกัน
และเป็นประโยชน์ตอ่มหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครอืขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการ
พัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลติบัณฑติ การวจัิย 
บรกิารวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม

โครงการการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยและ
ทอ้งถิน่ในการพัฒนามหาวทิยาลัย

 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

3.3.1 รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้มาศกึษาตอ่
ในมหาวทิยาลัยตอ่แผนรับนักศกึษาประจ าปี

รอ้ยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธผ์ลงานที่
สะทอ้นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

เรือ่ง 2 2 2 2 2

3.5 อาจารยช์าวตา่งชาตทิีป่ฏบิัตงิานหรอืมี
การแลกเปลีย่นในสาขาวชิา

3.5.1 จ านวนอาจารยช์าวตา่งชาตหิรอื
อาจารยแ์ลกเปลีย่น/วทิยากร/บรรยายพเิศษ

คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจา้งหรอืแลกเปลีย่นอาจารยช์าวตา่งชาติ โครงการจัดจา้งหรอืแลกเปลีย่นอาจารย์
ชาวตา่งชาติ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
และรองคณบดฝ่ีายบรหิาร

ภาณุวัฒน์

3.6.1 รอ้ยละของเครอืขา่ยความรว่มมอืใน
ประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรมรว่มกัน

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิม่ความรว่มมอืกับเครอืขา่ยภายในประเทศ
เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความรว่มมอืกับเครอืขา่ย
ภายในประเทศ

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

3.6.2 รอ้ยละขอ้ตกลงความรว่มมอืใน
ประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

รอ้ยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.6.1.2 สง่เสรมิใหห้น่วยงานด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ
รว่มมอืในประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับ
หน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ
รว่มมอืภายในประเทศ

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร 
และรองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา

หสัทยา และ
จริาพร. ธนบรรณ

3.7  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรม

ความรว่มมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ

3.7.1 รอ้ยละขอ้ตกลงความรว่มมอื
ตา่งประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง  
(14)

รอ้ยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรอืเพิม่ความรว่มมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ
เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับมหาวทิยาลัยและเครอืขา่ย

โครงการความรว่มมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ

 (A)
17

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วนดิา

 รองคณบดทีกุฝ่าย ทกุฝ่าย
ภาณุวัฒน,์

กัญญพั์ฑฒา, ประทปี, 

สภุาวด,ี นวกมล,

วฒุพิงศ,์ สริธินธราธร, ศริธิรรม, 

จริาพร, ธนบรรณ

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 สรา้งความสมัพนัธก์บัเครอืขา่ยและขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ผูก้ ากบัตวัชีว้ดัหนว่ยงาน ผูร้บัผดิชอบ

3.6 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรม

ความรว่มมอืกับเครอืขา่ยในประเทศและ
ทอ้งถิน่

80.00

3.3 ความมชีือ่เสยีงของมหาวทิยาลัยโดยมี
นักเรยีนเลอืกศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัย

หนว่ยนบั

3.1 มหาวทิยาลัยเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

รอ้ยละ

 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร ไพรัช

คา่เป้าหมาย

80.00

3.3.1.1 ด าเนนิการประชาสัมพันธท์ีห่ลากหลาย และบรกิารให ้
ตรงตามกลุม่เป้าหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรกุ

80.00 80.00 80.00

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม

3.1.1.1 สนับสนุนการสรา้งผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)
16
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งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

1.1.1 รอ้ยละของผูจ้า้งงานทีพ่อใจอยา่งยิง่ใน

คณุลักษณะของบณัฑติ

รอ้ยละ 93.00 โครงการจัดการเรยีนการสอนสวนสนัุนทา 4.0 

(SSRU 4.0)

                 1,381,200.00 ภาณุวฒัน์

1.1.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน

ท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 96.10 กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์                     100,000.00 วนดิา

1.1.3 อัตราการคงอยูข่องผูเ้รยีน รอ้ยละ 92.50 กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ                 1,800,000.00 

คน 420 กจิกรรมจัดการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

กจิกรรมการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัด

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

                 7,040,050.00 

1.2.1 รอ้ยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บการยกยอ่ง

หรอืยอมรับในระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาติ

รอ้ยละ 0.50 1.2.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหนั้กศกึษาสง่

ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย และงานสรา้งสรรคเ์ขา้ประกวดใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสง่เสรมิผลงานนักศกึษาสูก่าร

ประกวดในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

                      20,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบบรณ

1.2.2 รอ้ยละนักศกึษาทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม้ี

ทักษะทางดา้นเทคโนโลยแีละ

ภาษาตา่งประเทศทีส่อดคลอ้งกับสาขาเฉพาะ

ทางทีจ่ าเป็นในรปูแบบมหาวทิยาลัยดจิทัิล

รอ้ยละ 100.00 1.2.2.1 สง่เสรมิและพัฒนาทักษะนักศกึษา

ดา้นเทคโนโลยแีละภาษาตา่งประเทศใน

ศาสตรท์ีต่นศกึษา

โครงการเพิม่ทักษะนักศกึษาดา้นเทคโนโลยี

และภาษาตา่งประเทศ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

หวัหนา้ภาควชิามนุษยศาสตร์

หวัหนา้ภาควชิาสงัคมศาสตร์

จฑุารัตน์

ศภุลักษณ์

1.2.3 การสง่เสรมินักศกึษาทีม่พีรสวรรคห์รอื

พัฒนานักศกึษาใหม้คีวามสามารถพเิศษ 
(1)

(1) จ านวนนักศกึษาทีม่พีรสวรรคท์ีด่รั้บการ

สง่เสรมิ

(2) รอ้ยละนักศกึษาทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม้ี

ความสามารถพเิศษ

20.00

1.2.4 จ านวนงานวจัิย บทความวชิาการ งาน

สรา้งสรรค ์นวตักรรมและสิง่ประดษิฐข์อง

นักศกึษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการน าเสนอ 

ประกวดผลงานวจัิยงานสรา้งสรรคแ์ละ

สิง่ประดษิฐข์องนักศกึษาในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการสง่เสรมิการน าเสนอหรอืประกวด

ผลงานวชิาการของนักศกึษาในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

                      50,000.00 

1.2.6 จ านวนอาจารยท์ีส่รา้งนักศกึษาทีม่ี

ผลงานวจัิย บทความวชิาการ งานสรา้งสรรค ์

หรอืสิง่ประดษิฐ์

คน 5

1.2.7 จ านวนนักศกึษาทีม่ผีลงานวจัิย บทความ

วชิาการ งานสรา้งสรรค ์หรอืสิง่ประดษิฐ์

คน 5

1.2.8 รอ้ยละนักศกึษาทีส่อบผา่นมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ตัง้แตร่ะดับ B1 ขึน้ไป

รอ้ยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษ

ใหก้ับนักศกึษา

โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษของนักศกึษา

หวัหนา้ภาควชิามนุษยศาตร์ ศภุลักษณ์

1.3 มหาวทิยาลัยมหีลักสตูรและการจัด

การเรยีนการสอนดว้ยระบบดจิทัิล

1.3.2 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่กีารจัดการเรยีน

การสอนแบบออนไลน์ผสมผสานตอ่อาจารย์

ทัง้หมด

รอ้ยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ

เรยีนการสอนแบบออนไลน์

ของอาจารยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิ

ประโยชน์ตอ่นักศกึษา

โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน SSRU 

NEXT

                        5,000.00  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ เอมอร

1.4.1 จ านวนหลักสตูร Top 10 Thailand 
(3) หลักสตูร 1 1.4.1.1 ยกระดับคณุภาพของสาขาวชิา

เอตทัคคะใหส้ามารถแขง่ขัน

ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ (A)
4                     150,000.00 จฑุารัตน์

ศภุลักษณ์

1.4.2 รอ้ยละของหลักสตูรทีไ่ดรั้บการรับรอง

ประสทิธผิลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานระดับชาติ

หรอืนานาชาติ

รอ้ยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรงุหลักสตูรของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ในระดับชาต ิโดยมุง่เนน้การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบณัฑติ

ดา้น Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบรหิารหลักสตูรทีม่คีณุภาพ                       35,000.00 วนดิา

1.4.4 จ านวนหลักสตูรทีม่กีารปรับปรงุรายวชิา

บางรายวชิาใหส้อดคลอ้งกับความเชีย่วชาญ

เฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) (5)

หลักสตูร 1 1.4.4.1 ปรับปรงุรายวชิาบางรายวชิาใน

หลักสตูรทีมุ่ง่เนน้พัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของบณัฑติ ดา้น Soft Skills และ Critical 

thinking สอดคลอ้งสถานการณ์ปัจจบุนั

และอนาคต

โครงการปรับปรงุรายวชิาบางรายวชิาใน

หลักสตูรใหม้คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง (A)
5

                        5,000.00 จฑุารัตน์

ศภุลักษณ์

1.4.7 หลักสตูรระยะสัน้หรอืหลักสตูร 

(Non-Degree) 
(4)

หลักสตูร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสตูรระยะสัน้ 

(Non-Degree) ใหเ้ป็นทีย่อมรับและสามารถ

บรกิารวชิาการจัดหารายได ้

โครงการพัฒนาหลักสตูรระยะสัน้ 

(Non-Degree) (A)
6

                      10,000.00 ภาณุวฒัน์

ผูร้บัผดิชอบ

เอมอร

ศริธิรรม. สายฝน

จริาพร, ธนบบรณ

โครงการ/กจิกรรม ผูก้ ากบัตวัชีว้ดัหนว่ยงาน

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ, 

หวัหนา้ภาควชิาสงัคมศาสตร ์

หวัหนา้ภาควชิามนุษยศาสตร์

โครงการสรา้งผลงานดว้ยอาจารยร์ว่มกับ

นักศกึษา (A)
3

                    130,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา

                                  -   

1.1.1.1 สง่เสรมิการบรูณาการการสอนดว้ย

นวตักรรมรว่มสมัยอยา่งมปีระสทิธภิาพในการ

สรา้งคณุลักษณะและทักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที ่21 ใหก้ับนักศกึษา

1.2.6.1 สง่เสรมิใหอ้าจารยแ์ละนักศกึษารว่ม

สรา้งผลงาน ใหเ้กดิทักษะ

และความเชีย่วชาญในศาสตรท์ีศ่กึษา

1.2.3.1 สง่เสรมินักศกึษาทีม่พีรสวรรคแ์ละ

พัฒนานักศกึษาใหม้คีวามสามารถพเิศษ 

รวมทัง้ทักษะอืน่ ๆ นอกเหนือจากศาสตรท์ีต่น

ศกึษาอยู่

โครงการสง่เสรมินักศกึษาทีม่พีรสวรรคห์รอื

พัฒนาใหม้คีวามสามารถพเิศษ (A)
1

หนว่ยนบั

1.1 บณัฑติมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มทัีกษะและวชิาชพีเฉพาะทาง

เป็นทีย่อมรับของผูใ้ชบ้ณัฑติและสงัคม 

รวมทัง้ไดง้านตรงความตอ้งการของประเทศ

1.1.4 จ านวนผูเ้รยีนสาขาวชิาทีเ่ป็นความ

ตอ้งการของประเทศ

1.2 มหวทิยาลัยมกีารสง่เสรมิและสนับสนุนให ้

นักศกึษาทีม่พีรสวรรคแ์ละพัฒนานักศกึษาให ้

มคีณุลักษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ มทัีกษะที่

จ าเป็นในรปูแบบมหาวทิยาลัยดจิทัิล มี

ความสามารถพเิศษ ใหเ้ป็นทีย่อมรับใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

1.4 มหาวทิยาลัยมหีลักสตูรเอตะทัคคะ และ

หลักสตูรทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิและสามารถเรยีนรู ้

ไดต้ลอดชวีติ รวมทัง้เกดิทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)

คน

           แผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะและผลติบณัฑติใหเ้ป็นมอือาชพี

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั

คา่

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์

1



1.4.8 จ านวนศษิยเ์กา่หรอืบคุคลภายนอกที่

ไดรั้บการพัฒนาทักษะทีต่รงกับความตอ้งการ

ของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสตูรเพือ่บรกิารองคค์วามรูใ้น

การพัฒนาทักษะหรอืวชิาชพีกับศษิยเ์กา่ 

บคุคลท่ัวไป ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการท างาน

จรงิได ้

โครงการเพิม่ทักษะหรอืวชิาชพีส าหรับศษิย์

เกา่และบคุคลท่ัวไป

                      20,000.00 วนดิา

1.4.9 จ านวนหลักสตูรทีจั่ดการเรยีนการสอน

รว่มกับหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ 
(5)

หลักสตูร 1 1.4.9.1 สง่เสรมิและสนับสนุนความรว่มมอืกับ

สถานประกอบการหรอืเครอืขา่ยเพือ่จัดการ

เรยีนรูผ้า่นการปฏบิตังิานจรงิ

โครงการบรหิารจัดการหลักสตูรรว่มกับ

เครอืขา่ย (A)
7

                      15,000.00 จฑุารัตน์

1.4.10 จ านวนอาจารยแ์ละนักศกึษาทีจั่ดการ

เรยีนรูแ้ละปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถาน

ประกอบการ 
(6)

(1) นักศกึษา 30

(2) อาจารย์ 2

1.5.1 รอ้ยละของผูส้อนทีม่คีณุภาพสงู 

(ต าแหน่งทางวชิาการ) 
(7)

รอ้ยละ 35.00 1.5.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้

สูต่ าแหน่งทางวชิาการ
โครงการเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ  (A)

9                       10,000.00 

1.5.2 จ านวนบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการที่

เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

คน 1 1.5.2.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรสาย

สนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

โครงการเขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้ของบคุลากร

สายสนับสนุนวชิาการ

                      10,000.00 

1.5.3 รอ้ยละของบคุลากรทีผ่า่นเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ

ใหก้ับบคุลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ

ของบคุลากร

                      20,000.00 

1.6 มหาวทิยาลัยผา่นเกณฑก์ารประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 รอ้ยละการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT)

 ผา่นหนา้เว็บไซตข์องหน่วยงาน

รอ้ยละ 100.00 1.6.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีาร

ด าเนนิการตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส                         5,000.00 อมรวด,ี พรีพงศ์

1.7 บคุลากรทกุระดับรับรูแ้ละมสีว่นรว่มในการ

ขับเคลือ่นมหาวทิยาลัยตามทศิทางทีก่ าหนด

ไว ้

1.7.1 รอ้ยละความส าเร็จของการถา่ยทอดทศิ

ทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 
(8)

รอ้ยละ 90.00 1.7.1.1 ปรับปรงุระบบและกลไกการก ากับ

องคก์รโดยประยกุตใ์ชห้ลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและหลักธรรมาภบิาลใน

การบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยใหม้คีวาม

ยดืหยุน่และคลอ่งตัว

โครงการก ากับองคก์ารทีด่ ี(A)
10                  2,663,140.00 อมรวด,ี พรีพงศ,์

ตนูละดา,เจรญิพร, ยพุนิ,

เอือ้อาร,ีกันยารัตน์

1.8.1 รอ้ยละความส าเร็จของการจัดการขอ้

รอ้งเรยีนเกีย่วกับอาคารสถานที ่สิง่แวดลอ้ม

และสิง่อ านวยความสะดวกตามพันธกจิของ

มหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 90.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรงุอาคาร หอ้งเรยีน 

หอ้งปฏบิตักิาร และภมูทัิศน์

ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มใหพ้รอ้มส าหรับการ

จัดการเรยีนการสอน

และภารกจิอืน่ๆ

โครงการปรับปรงุกายภาพ ภมูทัิศน์และสิง่

อ านวยความสะดวกทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

                 1,005,000.00 

1.8.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการ

มาตรการประหยัดพลังงาน

รอ้ยละ 100.00 1.8.2.1 สง่เสรมิใหห้น่วยงานด าเนนิการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน เพือ่ใหม้ี

งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษาเพิม่มากขึน้

โครงการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จ านวนของคณะ/วทิยาลัยทีจั่ดตัง้

หอ้งปฏบิตักิารจรงิหรอืหอ้งปฏบิตักิารเสมอืน

จรงิหรอืใชโ้ปรแกรมซอฟแวร ์(Software)

หน่วยงาน 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิาร

จรงิหรอืหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ หรอืการน า

โปรแกรมซอฟแวร ์(Soft ware) มาใชส้ าหรับ

การจัดการเรยีน

การสอน

โครงการปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิารจรงิหรอื

หอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ และ 

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

เอมอร 

และวฒุพิงศ,์ สริธินธราธร

ตัวชีว้ดัทัง้หมด 27 รวมเป็นเงนิ 14,494,390.00               

-                                                          

ภาณุวฒัน์

 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร หสัทยา

พรีพงศ์

                      20,000.00 1.4.10.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหนั้กศกึษา

และอาจารยป์ฏบิตังิานจรงิในหน่วยงานหรอื

สถานประกอบการ ใหม้คีวามเชีย่วชาญและ

เป็นมอือาชพี

โครงการจัดการเรยีนรูผ้า่นการปฏบิตังิานจรงิ 

(A)
8

1.5 บคุลากรมคีณุภาพสงู ทัง้ความรู ้ทักษะ

และทัศนคตใินการปฏบิตังิาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี

1.8 มหาวทิยาลัยมกีารบรหิารจัดการอาคาร

สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกทีร่องรับ

การด าเนนิการตามพันธกจิไดอ้ยา่งครบถว้น

และเกดิความประหยัดงบประมาณ รวมถงึมี

การบรหิารจัดการดัวยระบบดจิทัิล

1.4 มหาวทิยาลัยมหีลักสตูรเอตะทัคคะ และ

หลักสตูรทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิและสามารถเรยีนรู ้

ไดต้ลอดชวีติ รวมทัง้เกดิทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)

คน



งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

2.1 ผลงานวชิาการ วจัิยและงานสรา้งสรรค ์

ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพรใ่นระดับชาต ิหรอื

นานาชาติ

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวชิาการ วจัิยหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพรใ่นระดับชาตหิรอื

นานาชาตติอ่อาจารยป์ระจ าและนักวจัิย
(10)

รอ้ยละ 55.00 2.1.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการน า

ผลงานวจัิย หรอืงานสรา้งสรรคข์องอาจารย์

ประจ าและนักวจัิยใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

โครงการสง่เสรมิการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจัิยของอาจารยป์ระจ าและนักวจัิยใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ(A)
12

                      80,000.00 

2.2.1 จ านวนงานวจัิย งานนวตักรรม งาน

สรา้งสรรคห์รอืงานวชิาการทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

ในการพัฒนาผลติภัณฑห์รอืสรา้งรายไดล้ด

รายจา่ยหรอืพัฒนาประชาชนและชมุชนใหแ้ขม้

แข็งและยั่งยนื

ผลงาน 5 2.2.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนใหถ้า่ยทอด

องคค์วามรูจ้ากงานวจัิย งานนวตักรรม งาน

สรา้งสรรค ์หรอืงานวชิาการ ใหเ้กดิประโยชน์

กับชมุชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจัิย

 นวตักรรมและงานวชิาการ เพือ่การพัฒนา

ชมุชน

                    105,000.00 

2.2.2 จ านวนผลงานทีย่ืน่จดอนุสทิธบิตัร หรอื

สทิธบิตัร

ผลงาน 1 2.2.2.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการน า

ผลงานวจัิย งานนวตักรรมหรอืงานสรา้งสรรค์

ใหไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร สทิธบิตัร

โครงการสง่เสรมิการจดอนุสทิธบิตัรหรอื

สทิธบิตัร

                      30,000.00 

2.3 มหาวทิยาลัยมศีนูยก์ารเรยีนรูด้า้นศลิปะ

และวฒันธรรม และมกีารเผยแพรใ่นระดับชาติ

และนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีเ่ผยแพรภ่มู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่และของชาต ิหรอืสง่เสรมิการ

ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและศาสนา หรอื

ใหบ้รกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคม

โครงการ 2 2.3.1.1 สง่เสรมิและเผยแพรเ่อกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยใหก้ับประชาคมและบคุลากร

ท่ัวไปไดรั้บรู ้

โครงการบรกิารแหลง่เรยีนรูแ้ละกจิกรรมดา้น

ศลิปวฒันธรรม

                      70,000.00  รองคณบดฝ่ีายกจิการศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

2.4.1 จ านวนประชาชนในชมุชนหรอืบคุคล

ท่ัวไปเขา้เยีย่มชมศนูยก์ารเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้

คน 150 2.4.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาแหลง่

เรยีนรู ้เพือ่การถา่ยทอดความรูท้างวชิาการ

ใหก้ับชมุชนและทอ้งถิน่

โครงการพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู ้                                   -   

2.4.3 รอ้ยละของครัวเรอืนทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

พน้เกณฑค์วามยากจนและ/หรอืยกระดับ

รายไดค้รัวเรอืน

รอ้ยละ 60.00 2.4.2.1 สง่เสรมิการใหบ้รกิารวชิาการ โดย

เนน้การสรา้งความเขม้แข็งอยา่งยั่งยนืใหก้ับ

ชมุชน โรงเรยีน วสิาหกจิชมุชน กลุม่อาชพี 

ผูป้ระกอบการใหมแ่ละทอ้งถิน่

โครงการการพัฒนาคณุภาพชวีติและยกระดับ

เศรษฐกจิฐานราก

                        5,000.00 

2.4.5 จ านวนผูป้ระกอบการใหมแ่ละ

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

รายยอ่ยทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ราย 4 2.4.5.1 สง่เสรมิการใหบ้รกิารวชิาการ โดย

เนน้การสรา้งความเขม้แข็งอยา่งยั่งยนืใหก้ับน

ผูป้ระกอบการใหมแ่ละผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดรายยอ่ย

โครงการถา่ยทอดองคก์รความรูใ้หก้ับ

ผูป้ระกอบการ

                      20,000.00 

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค์

ตอ่อาจารยป์ระจ าและนักวจัิย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ บาท/คน     25,000 

2.6.1 เงนิรายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ เป็นที่

ปรกึษาตอ่อาจารยป์ระจ า  
(11)

บาท/คน 25,000 2.6.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดหา

รายไดข้องหน่วยงานตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบรกิารวชิาการ 

(A)
14

                        5,000.00 

2.6.3 จ านวนเงนิบรจิาคเพือ่การพัฒนา

มหาวทิยาลัย 
(12)

บาท   500,000 2.6.3.1 สรา้งเครอืขา่ยและชอ่งทางในการ

ระดมทนุ เพือ่พัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา
โครงการระดมทนุเพือ่การศกึษา (A)

15 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

2.7 วารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับ

ในระดับชาติ

วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ด ้

คณุภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวชิาการสู่

มาตรฐาน และคณุภาพทัง้ระบบ

                    130,000.00 

2.8.1 รอ้ยละของการบรกิารวชิาการทีม่กีารบรู

ณาการกับการจัดการเรยีนการสอนหรอืการวจัิย

รอ้ยละ 95.00

2.8.2 รอ้ยละอาจารยป์ระจ าทีท่ างานบรกิาร

วชิาการแกช่มุชนและทอ้งถิน่

รอ้ยละ 91.00

2.8.3 จ านวนชมุชน/ทอ้งถิน่ที ่อววน. เขา้ไป

ชว่ยพัฒนา

ชมุชน 1

2.9 อาจารยแ์ละนักวจัิยมศีักยภาพในการรเิริม่

สรา้งสรรค ์งานวจัิย นวตักรรม และการบรกิาร

วชิาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 จ านวนชดุโครงการวจัิยทีเ่กดิประโยชน์

ตอ่มหาวทิยาลัย และสอดคลอ้งกับเป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs)

ชดุ

โครงการ

1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรหรอื

นักวจัิยใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคง์านวจัิย

และนวตักรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจัิย

ตัวชีว้ดัทัง้หมด 15 รวมเป็นเงนิ 500,000.00                   

2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบรหิารจัดการ

ทรัพยส์นิ สนิทรัพย ์และระดมทนุ เพือ่ใชใ้น

การปฏบิตัติามภารกจิ

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบรกิารวชิาการ

 ทีไ่ดม้าตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของ

ทอ้งถิน่และสงัคม

หนว่ยนบั

2.2 ผลงานวจัิย งานนวตักรรม งานสรา้งสรรค์

ทีย่ ืน่จดอนุสทิธบิตัร หรอืสทิธบิตัร หรอื

น าไปใชป้ระโยชน์พัฒนาชมุชนใหส้ามารถ

พึง่พาตนเองได ้รวมทัง้น าไปใชป้ระโยชน์เชงิ

พาณชิย์

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรู ้

 และบรกิารทางวชิาการแกช่มุชน โรงเรยีน 

วสิาหกจิชมุชน กลุม่อาชพี ผูป้ระกอบการใหม ่

และทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แข็งอยา่งยั่งยนืตาม

ศาสตรพ์ระราชา

2.5 มหาวทิยาลัยมแีหลง่ทนุในการสนับสนุน

การท างานวจัิย นวตักรรม หรอืงานสรา้งสรรค์

 รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ ศริธิรรม, สายฝน

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรกิาร

วชิาการทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการ และ

เป็นประโยชน์ตอ่ทอ้งถิน่และสงัคม

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ                         5,000.00 

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 สรา้งงานวจิยัและนวตักรรมระดบัชาตแิละนานาชาตเิพือ่คณุภาพชวีติ เศรษฐกจิและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั

คา่

เป้าหมาย ผูก้ ากบัตวัชีว้ดัหนว่ยงาน ผูร้บัผดิชอบแผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม

2.5.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทนุงานวจัิย 

นวตักรรม โดยอาศัยเครอืขา่ยจากภาค 

อตุสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิาร

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจัิยโดยอาศัย

เครอืขา่ย

ศริธิรรม, สายฝน รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ

                      50,000.00 

 รองคณบดฝ่ีายวจัิยและบรกิารวชิาการ ศริธิรรม, สายฝน



งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

3.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของแผนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย 
(13)

(1) ดา้นวชิาการและการเรยีนการสอน

(2) ดา้นวจัิยและบรกิารวชิาการ

(3) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบรกิาร

(4) ดา้นกจิการนักศกึษาและการจัดนทิรรศการ

(5) ก ากับและตดิตามแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย

3.2 เครอืขา่ยมสีว่นรว่มในการพัฒนาและเกดิ

ความสมัพันธท์ีด่กีับมหาวทิยาลัย

3.2.1 รอ้ยละของเครอืขา่ยทีม่ผีลผลติรว่มกัน

และเป็นประโยชน์ตอ่มหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครอืขา่ยและทอ้งถิน่

มสีว่นรว่มในการพัฒนามหาวทิยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลติบณัฑติ การวจัิย บรกิาร

วชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม

โครงการการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยและ

ทอ้งถิน่ในการพัฒนามหาวทิยาลัย

                      10,000.00  รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

3.3.1 รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้มาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยตอ่แผนรับนักศกึษาประจ าปี

รอ้ยละ 85.00

3.3.2 จ านวนการประชาสมัพันธผ์ลงานที่

สะทอ้นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

เรือ่ง 2

3.5 อาจารยช์าวตา่งชาตทิีป่ฏบิตังิานหรอืมี

การแลกเปลีย่นในสาขาวชิา

3.5.1 จ านวนอาจารยช์าวตา่งชาตหิรอื

อาจารยแ์ลกเปลีย่น/วทิยากร/บรรยายพเิศษ

คน 2 3.5.1.1 จัดจา้งหรอืแลกเปลีย่นอาจารย์

ชาวตา่งชาติ

โครงการจัดจา้งหรอืแลกเปลีย่นอาจารย์

ชาวตา่งชาติ

                      20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

และรองคณบดฝ่ีายบรหิาร

ภาณุวฒัน์

3.6.1 รอ้ยละของเครอืขา่ยความรว่มมอืใน

ประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรมรว่มกัน

รอ้ยละ 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิม่ความรว่มมอืกับ

เครอืขา่ยภายในประเทศเพือ่กอ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความรว่มมอืกับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ

                    310,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา จริาพร, ธนบรรณ

3.6.2 รอ้ยละขอ้ตกลงความรว่มมอืในประเทศ

ทีม่กีารจัดกจิกรรมอยา่งตอ่เนื่อง

รอ้ยละ 80.00 3.6.1.2 สง่เสรมิใหห้น่วยงานด าเนนิกจิกรรม

ตามขอ้ตกลงความรว่มมอืในประเทศอยา่ง

ตอ่เนื่อง เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับหน่วยงาน

และมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ

รว่มมอืภายในประเทศ

                      10,000.00 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร 

และรองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา

หสัทยา และ

จริาพร. ธนบรรณ

3.7  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรม

ความรว่มมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ

3.7.1 รอ้ยละขอ้ตกลงความรว่มมอื

ตา่งประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรมอยา่งตอ่เนื่อง  
(14)

รอ้ยละ 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรอืเพิม่ความรว่มมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์

กับมหาวทิยาลัยและเครอืขา่ย

โครงการความรว่มมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

(A)
17

                        5,000.00 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ วนดิา

ตัวชีว้ดัทัง้หมด 8 รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 525,000.00                   

                      20,000.00  รองคณบดทีกุฝ่าย ทกุฝ่าย

ภาณุวฒัน์,

กัญญพั์ฑฒา, ประทปี, 

สภุาวด,ี นวกมล,

วฒุพิงศ,์ สริธินธราธร

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 สรา้งความสมัพนัธก์บัเครอืขา่ยและขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ผูก้ ากบัตวัชีว้ดัหนว่ยงาน ผูร้บัผดิชอบ

3.6 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรม

ความรว่มมอืกับเครอืขา่ยในประเทศและ

ทอ้งถิน่

80.00

3.3 ความมชีือ่เสยีงของมหาวทิยาลัยโดยมี

นักเรยีนเลอืกศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัย

หนว่ยนบั

3.1 มหาวทิยาลัยเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

รอ้ยละ

คา่

เป้าหมาย

                    150,000.00  รองคณบดฝ่ีายบรหิาร ไพรัช3.3.1.1 ด าเนนิการประชาสมัพันธท์ี่

หลากหลาย และบรกิารใหต้รงตาม

กลุม่เป้าหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสมัพันธเ์ชงิรกุ

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม

3.1.1.1 สนับสนุนการสรา้งผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)
16



 

 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ((พ.ศ. 2565 – 2569)และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 28 
 

ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมอืในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตรใ์นเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2565 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้ งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า 

และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมคีวามรูส้ึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการ

ขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ

ข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์แล้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า 

ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่ เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลาย

ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ภำคผนวก 1 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ทบทวนแผนยทุธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

และจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๔๒/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

___________________________

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๑๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๔) เพ่ือเปนแผนช้ีนําไปในการกําหนดแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แปลงไปสูการปฏิบัติในแผน
ระยะ ๕ ป และแตละปตอไป ประกอบกับสภาพแวดลอมของโลกในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงตองมีการทบทวนยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน/
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขั้น นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
 
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
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๑๑. หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน กรรมการ

๑๒. หัวหนาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน กรรมการ

๑๓. หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ

๑๔. หัวหนาสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ กรรมการ

๑๕. หัวหนากลุมสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม กรรมการ

๑๖. หัวหนาสํานักงานคณบดี                    กรรมการและเลขานุการ

๑๗. หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 
หนาท่ี

๑.พิจารณาแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรแกคณะ
กรรมการดําเนินงาน

๓.กํากับติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ
 
คณะกรรมการดําเนินงาน

๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ        ประธาน

๒. นางอมรวดี กลิ่นจันทร กรรมการ

๓. นางจุฑารัตน สมอคร กรรมการ

๔. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ กรรมการ

๕. นายเจริญพร เดชมณี กรรมการ

๖. นายภาณุวัฒน อุบลแยม กรรมการ

๗. นายวุฒิพงศ เนียมบุญ กรรมการ

๘. นางสาวตูนละดา เพชรอําไพ กรรมการ

๙. นายพีรพงศ โผแพ กรรมการ

๑๐. นางสาวเอมอร ตอโมกข กรรมการ
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๑๑. นางสาววนิดา กงแหลม  กรรมการ

๑๒. นางสาวสุภาวดี เรืองสังข  กรรมการ

๑๓. นายสิริธนธราธร จิรทีปตธนชาติ  กรรมการ

๑๔. นางสาวพิมชนก แดงโคนา  กรรมการ
 

๑๕. นางสาวกันยารัตน ขันแกว  กรรมการ

๑๖. นางสาวศิริธรรม จิตตงาม  กรรมการ
 ๑๗. นางสาวสายฝน นิลปะกะ  กรรมการ

๑๘. นางนวกมล พรมมา  กรรมการ

๑๙. นางสาวศุภลักษณ พงศพิพัฒน  กรรมการ

๒๐. นางสาวจิราพร ฮามวงศ  กรรมการ

๒๑. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล  กรรมการ

๒๒. นางสาวยุพิน แกวคํา  กรรมการ

๒๓. นายธนบรรณ วรุณธรรม  กรรมการ

๒๔. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ  กรรมการ

๒๕. นายประทีป ชาลี  กรรมการและเลขานุการ

๒๖. นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี

๑.จัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.
๒๕๖๕

๒.นําเสนอแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 
(รศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
09ส.ค.64  เวลา 13:23:57  Non-PKI Server Sign
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ภำคผนวก 2 

ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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 ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า

ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยมีบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจ านวน 25 ท่าน ผลการประเมินของจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้ 

1. น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซ็นต์ ประเด็นจุดแข็ง 

92 6.78% มหีลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้เรียน 

ตลาดแรงงาน และหลกัสูตรหลากหลาย 

72 5.31% อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

52 3.83% ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของคณะอยา่งจริงจงั ท าให้คณะได้รับการยอมรับบุคลากรทุกระดับ

ศรัทธา และเข้าใจตอ่ความมุ่งม่ันของคณะผู้บริหาร 

49 3.61% บุคลากรมศีักยภาพในการท างานวจิัย ส่งผลให้มีผลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ท่ีมี

การน าเสนอในวชิาการในระดับชาติ และนานาซาตอิย่างตอ่เนื่องเผยแพร่

ผลงานวจิัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 

44 3.24% มผีลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสรา้งความเขม้แขง็ให้กับชุมชนใน

การพึ่งพาตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรยีนรู้ในพื้นท่ีชุมชน

ตา่ง ๆ เป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน และมีอาจารย์ท่ีท างานบริการวิชาการนี้สามารถขอ

ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการจากผลงานรับใชชุ้มชนเป็นตัวอยา่งให้อาจารย์รุ่น

ใหมส่นใจเข้ามาท างานรับใชชุ้มชนมากขึ้น 
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2. น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซ็นต์ ประเด็นจุดอ่อน 

41 3.02% สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอนท าให้ไม่สามารถบริการได้อยา่ง

เต็มท่ี 

32 2.36% การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตยิังมีขอ้จ ากัด เชน่ หลักสูตร

นานาชาติมีจ านวนนอ้ย ความเป็นนานาชาตขิองคณะ ไมเ่พยีงพอท่ีจะดึงดูดคน

จากทั่วโลกเขา้มาศึกษาได้ท าใหย้ากตอ่การแข่งขันในระดับนานาชาติ 

29 2.14% มรีะบบสารสนเทศฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแตล่ะระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควรท าให้ใชป้ระโยชนไ์ดไ้มเ่ต็มท่ี 

26 1.92% มหีลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 

18 1.33% ผลงานวทิยานพินธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ยังไม่ได้รับการตพีมิเผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

3. น้ ำหนักคะแนนของโอกำส 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซ็นต์ ประเด็นของโอกำส 

23 1.69% ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี สง่เสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เชน่ การเรียนรู้

แบบ E-learning เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏบัิติงาน และการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไร้ขดีจ ากัด ส่งผลให้บุคลากรตอ้ง

ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่ง

ตอ่เนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

19 1.40% เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น มฐีานขอ้มูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี

รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่คณะได้น าศาสตร์หรือองคค์วามรู้ในการแก้ปัญหา

พัฒนาทอ้งถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

18 1.33% ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมี

แหลง่ทุนวจิัยท่ีรัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/ หนว่ยงานสง่เสริมการวจิัย (เชน่ 

สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย 

17 1.25% ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ เชน่ สังคม

เนน้สนิค้า/ คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจมีความตอ้งการท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัอุดมศกึษา เพื่อ

พัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใช้เวลาวา่งจากการปฏบัิตงิาน 

17 1.25% นโยบายการเข้าสูป่ระชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและ

ร่วมมอืทางการศกึษามากขึน้ ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการ

ขยายความร่วมมอืกับประเทศกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึน้ 
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4. น้ ำหนักคะแนนของภัยคุกคำม 

 ล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

คะแนน เปอร์เซ็นต์ ประเด็นของภัยคุกคำม 

58 4.27% ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถงึง่าย ข้อมลูมหาศาล ไม่

จ ากัดเวลาและสถานที ่เป็นตวัเลือกในการป้อนความรูใ้ห้ผูเ้รียน และตอบ

โจทย์ความต้องการได้มากกวา่ผู้สอนหรอืสถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัว

ไม่ได ้

57 4.20% แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอดุมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าใหอ้ัตรา

การเกิดลดลงอตัราประชากรในวัยเรียนลดลงและมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึน้ 

55 4.05% การขาดเสถยีรภาพทางการเมืองหรอืความขัดแย้งการทางเมืองมีผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานวิจยัและบรกิารวชิาการ 

39 2.87% สภาวะทางเศรษฐกจิที่ตกต่ าส่งผลต่อการตดัสนิใจของผู้ปกครองในการ

เลือกสถานศึกษาให้ผูเ้รียน 

32 2.36% ความแตกต่างด้านพืน้ฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศษฐกิจท าให้เกดิ

คา่นิยมที่แตกต่างมีความตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้ 
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ภำคผนวก 3 

ประมวลภำพกจิกรรมกำร 

ทบทวนแผนยทุธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

และจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ประมวลภำพกิจกรรมกำร 
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ภำคผนวก 4 

รำยชื่อผู้บรหิำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

ทบทวนแผนยทุธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

และจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ผู้บริหำร 

รศ.ดร.นิพนธ์  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  หัวหนา้ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อาจารย์ ผศ. วิชุดา ขุนหนู   หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาจารย์กณิกนันท์  โภชฌงค์  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาจีน 

อาจารย์ไพลิน   กลิ่นเกษร  หัวหนา้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

อาจารย์ ดร.จริาภรณ์ อัจฉริยะประสิทธ์ หัวหนา้สาขาวิชาภาษาไทย 

อาจารย์นายพรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล  หัวหนา้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

อาจารย์ ดร.อาริยา ภู่ระหงษ์   หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม  

บุคลำกร 

นางอมรวดี  กลิ่นจันทร์  หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

นางจุฑารัตน์  สมอคร   นักวิชาการศกึษา 

นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายเจรญิพร  เดชมณี   นักวิชาการพัสดุ 

นายภาณุวัฒน์  อุบลแย้ม  นักวิชาการศกึษา 

นายวุฒิพงศ์  เนียมบุญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวตูนละดา เพชรอ าไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายพีรพงศ์  โผแพ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวเอมอร  ตอโมกข์  นักวิชาการศกึษา 

นางสาววนิดา  กงแหลม  นักวิชาการศกึษา 

นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายประทีป  ชาลี   นักวิเคราะห์นโยบาบและแผน 

นางสาวกันยารัตน์ ขันแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวพิมชนก  แดงโคนา  นักตรวจสอบภายใน 

นายสิริธนธราธร   จริทีปต์ธนชาติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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นางนวกมล  พรมมา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวศุภลักษณ์ พงศพ์ิพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวจิราพร  ฮามวงศ์  นักวิชาการศกึษา 

นายไพรัช  ศริิวัฒนพศิาล  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายธนบรรณ  วรุณธรรม  นักวิชาการศกึษา 

นางสาวเอื้ออารี  เวฬุวนารักษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวศิริธรรม จติต์งาม  เจ้าหน้าที่วจิัย 

นางสาวสายฝน  นิลปะกะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางอนินธิตา   เพ็ชรแสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 


