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ค าน า 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับนี้ จัดท า

ขึ้นนายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะผู้จัดท า อันได้แก่ คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ได้จัดท าโดยใหม้ีการระดมความคิดเห็นและ

พิจารณาข้อมูล ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มาประกอบยกร่างเนื้อหาและจัดท า

รายละเอียดของแผนกลยุทธ์นีข้ึน้มา  

     ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอความร่วมมือให้คณาจารย์ในแต่ละ

หลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและท าความเข้าใจในสาระส าคัญของกลยุทธ์และโครงการ

ส าคัญที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งจัดส่งให้มีการแปลงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดให้มีการขยาย

รายละเอียดของการด าเนินงานในรูปแบบการก าหนดโครงการย่อย กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจน

การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนด าเนนิงานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลในโอกาสต่อไป 

         คณะฯ ขอขอบพระคุณกรรมการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแสวงความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จน

ท าใหก้าจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทน า 

 

แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559 ฉบับนี ้

จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแผนในการพัฒนาคณะฯโดยให้จัดท าให้สอดรับและตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ริเริ่มจัดท าและทบทวนแผน

กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกลยุทธ์  5 ปี ภายใต้แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะผู้จัดท าอันได้แก่ คณะผู้บริหาร   คณาจารย์ และบุ

คลารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มกีารศกึษาวิเคราะห์ การระดมความคิดเห็น และพิจารณา

น าข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาประกอบการยกร่างเนื้อหาและจัดท า

รายละเอียด โดยประกอบด้วยการระดมความคดิเห็นที่ส าคัญดังตอ่ไปนี้ 

 ผลการประเมินสถานการณ์แวดล้อมและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ   

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ณ โรงแรมภูวนาล ีจังหวัดนครราชสีมา 

  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

   ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลจากการประชุมที่ส าคัญดังกล่าว ไดน าไปสู่การทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ปรัชญา :  “วิชาการเป็นเลิศ   เทดิคณุธรรม   น าชุมชนเข็มแข็ง” 

วิสัยทัศน ์:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ

ชุมชน 

 

                               

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มุ่งพัฒนา

อาจารย์ให้มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการเพือ่ผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2.ก่อเกิด 

ปัญญาชน 

1.ก้าวไกล 

วิชาการ 

3.เกื้อกูล 

ชุมชน 

4.ก ากับดูแล 
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พันธกิจ : 

1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ใหไ้ด้มาตรฐานสอดคล้องกับความตอ้งการ

ของสังคมและท้องถิ่น 

2. ผลติบัณฑิตด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ให้มีความรูคู้่คุณธรรมเป็นผู้น า 

ทางปัญญาของสังคม 

3. พัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความเป็นเลิศทางวิชาการด้านด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. บูรณาการองค์ความรูท้ี่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อ 

บริการวิชาการแก่ชุมชน 

5. บูรณาการและสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย 

6. ศกึษาและสืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริเผื่อปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภบิาล 

 

เป้าประสงค ์: 

1. อาจารย์มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. อาจารย์มงีานวิจัยที่มคีุณภาพและเผยแพรสู่่สังคม 

3. บัณฑติมคีวามรูแ้ละทักษะในศาสตร์ของตน 

4. บัณฑติมคีุณธรรมจรยิธรรมเป็นที่ยอมรับของเพื่อนรว่มงาน 

5. บัณฑติมคีวามเป็นผู้น าทางปัญญาของสังคม 

6. อาจารย์มงีานวิชาการที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 

7. อาจารย์มงีานวิจัยที่ศึกษาจากความเป็นจริงของชุมชนและชุมชนสามารถน าผลวจิัย 

ไปใช้ประโยชน์ได้ 

8. อาจารย์มโีครงการเผยแพร่และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 

9. อาจารย์มเีครือข่ายความร่วมมอืทางด้านการศกึษาและการพัฒนา 

10. อาจารย์มโีครงการส่งเสริมให้ชุมชนน าโครงการพระราชด าริให้ชุมชนไปปฏิบัติ 

11. มีระบบการบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาลในทุกระดับ 
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SWOT Analysis   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

จากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

ระหว่างวันที่ 12 -13  มกราคม  2555   

จุดแข็ง (Strengths: S) 

 1. บุคลากรคุณวุฒิตรงตามสาขา มปีระสบการณ์ มีโอกาสพัฒนาตนเอง มคีวามรับผดิชอบ  

 2. นักศึกษาใส่ใจในการเรียน อดทนในการเรียน ขยัน ปรับตัวเก่ง ได้รับการยอมรับจากสถาน

ประกอบการในเรื่องความอดทนมีแรงจูงใจที่จะเข้าสู่ความเป็นสากลและในการพัฒนาตนเอง และมีจิต

สาธารณะ 

 3. บุคลากรสนับสนุนมคีวามพร้อมทางด้านบริการ   

        4. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหท้ันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศนก์ับมหาวิทยาลัย มีความหลากหลาย 

        5. มีหน่วยงานที่จัดบริการการเรียนรู้ทางด้านภาษา การทบทวนความรู้นอกเวลาเรียนทางด้าน

ภาษามีเทคโนโลยีเข้ามาเช่น e-learning การสบืค้นทาง Internet  

        6. สภาพแวดล้อมร่มรื่น การคมนาคมสะดวก มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างตอ่เนื่อง 

        7. มีแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ สู่ชุมชนและเป็นสากล 

        8. มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง 

        9. มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย 

 10. บุคลากรมีการท างานลักษณะทีมได้ดแีละมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี รับฟังความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

1. บุคลากรมีศักยภาพด้านคุณวุฒิการศึกษาน้อย ขาดประสบการณ์ 

2. ภาระการสอนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถขาดการศกึษาต่อและผลงาน

ทางวิชาการ งานวิจัยมีนอ้ยและจ านวนผูส้อไม่เพียงพอ 

3. ค่าตอบแทนมผีลต่อการท างานของผู้สอน 

4. จ านวนนักศึกษามีมากเกินไปมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนด้านต่างๆ เช่น ในการ

เรียนภาษา พื้นฐานความรู้ที่ต่ ากว่าเกณฑก์ารวัดระดับความรูท้างภาษา ขาดความกระตอืรอืร้นในการหา
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ความรูใ้นและนอกห้องเรียน ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้า หาความรู ้ผูเ้รียน

ขาดการท างานเป็นทีม ไม่แสดงความคดิเห็น  

5.จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อสัดส่วนการท างาน ขาดหัวใจในการใหบ้ริการที่ดี 

6.ระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ เทคโนโลยีไม่เอือ้ต่อการจัดการเรียนการ

สอนระบบการจัดการงานเอกสารยัง ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ขาดความ

ต่อเนื่อง ขาดระบบการดูแลกิจการนักศกึษาให้มีระเบียบวินัยและให้ค าปรึกษาไม่เข้มงวด    

7. หอ้งเรียนขนาดเล็กมีไมเ่พียงพอ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อตอ่การเรียนการสอน ห้องLab ทาง

ภาษามีไมเ่พียงพอ ขาดการบ ารุงรักษาอย่างตอ่เนื่องมีมลพิษทางอากาศ มีมลพิษทางเสียง สถานที่จัด

กิจกรรมมไีม่เพียงพอ หอ้งน้ าไม่เพียงพอ 

8. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

9. มีระบบการบริหารการจัดการที่ไม่ชัดเจนและไม่เท่าเทียม 

10. ขาดความเข้าใจ การติดตาม เป็นลักษณะของนามธรรม มีความหลากหลายในเอกลักษณ์ 

11. ขาดการพัฒนาบุคคลากรอย่างตอ่เนื่อง 

12. ค่านิยมไม่ได้รับความส าคัญ 

13. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและจัดสรรไม่ตรงกับความตอ้งการ 

14. ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์มจี านวนน้อย 

15. คุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกยังมนี้อย 

16. อาจารย์บางสว่นปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามภาระงาน 

17.ระบบสวัสดิการไม่เอือ้ต่อบุคลากร 

18. เจ้าหนา้ที่ยึดตดิกับวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆ และไม่พยายามเรยีนรู้งานด้านอื่นๆ 

19. เจ้าหน้าที่มีต าแหนง่งานไม่ตรงกับสายงาน 

20. ขาดการสื่อสารระหว่างหัวหนา้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นระบบและชัดเจน 

21. ขาดแรงจูงใจจากองค์การ/มหาวิทยาลัย/ผูบ้ังคับบัญชา 
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โอกาส (Opportunities : O) 

1. ใกล้สถานประกอบการที่หลากหลายที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ 

2. การเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลใหค้นอยากเรียนภาษามากขึ้นโดยเฉพาะภาษาที่ 3 

3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง เปิดโอกาสทางการศกึษา 

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งเสรมิการเป็นสื่อกลางการเรยีนรู้ 

5. ประชากรวัยเรียนเพิ่มมากขึ้น 

6. มีกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา 

7. มีนโยบายเรียนฟรีจนถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลายเป็นพืน้ฐานใหป้ระชาชนเข้าศกึษา 

   ระดับปริญญาตรี 

8. รัฐธรรมนูญ 2550 ให้สิทธิความเสมอภาคทางการศกึษา 

9. รัฐบาลสนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยมีส่วนรวมกับชุมชน 

10. มภีาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ดี 

11. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านสารสนเทศเพื่อการบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

12. มีนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมทุนการศกึษา / อบรม / ประชุม / สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 

1. มีคูแ่ข่งทางการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ/มีระบบแรงจูงใจที่ดี ท าใหสู้ญเสียบุคลากรที่มมีี

ศักยภาพไปสู่การท างานหน่วยงานอื่น 

2. มีศูนย์การค้า แหลง่นัดพบ แหล่งอบายมุข ร้านเกมส์ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศกึษา 

3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

4. การก้าวข้ามวัฒนธรรม / รวดเร็ว 

5. นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไม่มีเสถียรภาพ 

6. ภัยธรรมชาติ 

7. นโยบายการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (กพร./ สกอ./สมศ.) ส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานประจ า 
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บทสรุปจาการวเิคราะห์ SWOT : ปัญหาและการแก้ไขในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

ภาวะความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไป  ปรารถนาที่จะประสบกับความส าเร็จในการมีชีวิตอยู่  

มนุษย์จึงพยายามก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพื่อด ารงตนในต าแหน่งของผู้ชนะ  ความคิดเชิงกลยุทธ์จึงเกิด

ขึน้มาจากความต้องการดังกล่าว  โดยพยายามหาทางเลือกให้ตนเองไปถึงจุดหมายที่วางไว้ 

จนถึงขณะนีแ้มม้นุษย์จะสามารถคิดอย่างมกีลยุทธ์ได้  จากการสร้างนยิามเชิงปฏิบัติการ  ก่อเกิด

ทฤษฎีภายใต้วาทกรรมทางเศรษฐกิจตามบริบทแหง่สังคมศาสตร์  หลักการบริหารจัดการที่มีอยู่มากมาย

นี้หากพิจารณาตามความเป็นจริงโดยละทิ้งความเป็นอัตตา  ท าให้พบได้ว่ามีผู้ชนะหรือผู้ ประสบ

ความส าเร็จอยู่เพียงน้อยนิด  ในขณะที่ผู้พ่ายแพ้กลับเพิ่มเป็นจ านวนมหาศาล   

ดังนั้นความคิดในประเด็นของการแพ้ชนะจึงมิใช่แค่ความคาดหวังที่จะน าไปสู่เส้นชัยได้เพียง

ประการเดียว  ความแตกต่างในวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล  แต่ละหน่วยงาน  ภายใต้สถานการณ์

อันหลากหลาย  จงึเป็นทักษะความคิดที่ส่งต่อไปถึงนิยามแห่งกลยุทธ์  ซึ่งเป็นกลไกเบื้องหลังของการคิด

แบบมียุทธศาสตร์ก ากับบนเส้นทางนั้นๆ โดยมิติของการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวควรน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ต่อการด าเนนิชีวติ  ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  และการวางแผนเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย  

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จากการวิเคราะหแ์ละประเมินสถานะของตนเอง  ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ว่า

จะมีพลังความสามารถเพียงพอในการฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่จุดหมายได้มากน้อยเพียงไร  ด้วยการพิจารณา          

จุดแข็ง (Strengths)  ซึ่งมาจากปัจจัยภายในที่เป็นโอกาสน าพาไปยังเป้าหมาย  หลังจากนั้นจึงท าการ

ค้นหาจุดอ่อน (Weaknesses)  ที่มาจากภัยคุกคามอันเป็นอุปสรรคต่อการมุ่งไปสู่ เป้าหมายว่ามี

รายละเอียดอย่างไร  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานมากน้อยแค่ไหน  ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนบริหาร

จัดการคณะมีความรัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งหมดนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาอันเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่

เป็นประเด็นส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการเรียนรู้  ด้านการปฏิบัติ  และด้านทรัพยากรบุคคล  โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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รายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานของ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  จากผลวิเคราะห์สถานการณ์ ท าให้ทราบถึงความได้เปรียบในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

โดยผนวกจุดแข็งจุดอ่อนเข้ากับโอกาสและขจัดจุดอ่อนจากความท้าทายของภัยคุกคาม ท าให้เกิด

กระบวนการสังเคราะหเ์กิดยุทธศาสตรห์ลักและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการดังนี้ 

Matching Strategy 

       ยุทธศาสตร์ 1 “กา้วไกล วชิาการ” 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 

S1, S2, S4, S5, S10 W2, W3, W8, 

W11, W13, W14, W18, W21 

O2, O3, O4, O6, O7, O8 

O9, O11, O12 

 

1.กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้มีความรูท้างด้านงานวิชาการ 

2.กลยุทธ์ส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัยที่มคีุณภาพ 

3.กลยุทธ์สร้างเครือขา่ยความรว่มมอืและพัฒนาทางด้านวิชาการ 

 

     ยุทธศาสตร์ 2 “ก่อเกิดปัญญาชน” 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 

W1, W2, W3, W5, W6, W9, W11, 

W13, W16, W17,18, W19, W20, 

W21 

O2, O4, O7, O10, O11, O12 

 

1.กลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผูเ้รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

3.กลยุทธ์พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในวิชาการและวิชาชีพ 

4.กลยุทธ์ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรับผดิชอบต่อสังคม กล้าพูด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

5.กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ 3 “เกื้อกูลชุมชน” 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 

W2, W3, W8, W11, W13, W14, 

W18, W21 

O9, O11, O12 

 

1.กลยุทธ์ส่งเสริมการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

2.กลยุทธ์ส่งเสริมการท าวจิัยโดยใช้ชุมชนเป็นพืน้ที่ศึกษา 

3.กลยุทธ์อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร ่ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาชุมชน 

4.กลยุทธ์สร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนรว่มกับชุมชน 

5.กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ 

 

ยุทธศาสตร์ 4 “ก ากับดูแล” 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 

S1, S3, S4, S7, S9 O1, O2, O4, O7, O9, O10 

 

1.กลยุทธ์พัฒนาระบบและกลไกลการบริหาร 

2.กลยุทธ์พัฒนาระบบและกลไกลการบริหารงานงบประมาณ 

3.กลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพศกึษา  

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คณะก าหนดทิศทางการบริหารจัดการ  จาก

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร  ซึ่งช่วยให้ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและน า

กลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ  ควบคุมประเมินผลการด าเนินงานคณะ กลยุทธ์ของคณะฯจะเป็นสิ่ง

ส าคัญที่จะก าหนดความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของคณะฯได้  การท าความเข้าใจและการพยายาม

ศกึษาที่ประสบผลส าเร็จในการใชก้ลยุทธ์เพื่อการจัดการ  จะท าให้ทราบถึงประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะ

ช่วยสนับสนุนองค์กรให้ประสบความส าเร็จ  และจะต้องมกีารพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใชใ้ห้

เหมาะสมกับองค์กรหรือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



      งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนาคม 2556 หน้า 13 

 

แผนงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2555-2558 

แผนงานยุทธศาสตร์ ที่ 1 “ กา้วไกล วชิาการ” 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร  จ านวนผลงานวิชาการ 1 1 2 3 3 1.1.1 โครงการส่งเสริม ส านักงานคณบดี 

   ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับ      การเขียนผลงานทาง

วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 

  จ านวนผลงานวิชาการที่สร้าง

รายได้และรับการรับรอง 

1 1 1 1 1 1.1.2.โครงการจัดท า

เอกสารทางวิชาการ 

 

1.2 กลยุทธ์ส่งเสรมิให้  จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2 3 3 3 3 1.2.1 โครงการต้นกล้าวจิัย งานวิจัย 

อาจารย์มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ  จ านวนงานวิจัยที่ไปใช้ 1 1 1 1 1 1.2.2 โครงการศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 

      ประโยชน์      วิจัยทั้งในและต่างประเทศ  

       1.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากร  

       ทางดา้นวิจัยคณะมนุษย์ฯ  

       1.2.4 โครงการสนับสนุน

การน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หนว่ยงานรับผิดชอบ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

       1.2.5 โครงการงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพและ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

       1.2.6 โครงการวิจัยในช้ัน

เรียน 

 

1.3กลยุทธ์สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือและพัฒนา

ทางด้านงานวิชาการเพื่อก้าว

ไปสู่ประชาคมอาเซียน 

 จ านวนเครือข่ายทางดา้น

วิชาการระหว่างประชาคม 

อาเซียน 

1 1 2 2 2 1.3.1 โครงการขยาย

เครือขา่ยความรว่มมอื

ทางดา้นวิชาการกับ

ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ ฯ 

          1.3.2 โครงการศกึษาดู 

งานประชาคมอาเซียน 
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แผนงานยุทธศาสตร์ ที่ 2 “ ก่อเกิด  ปัญญาชน” 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

2.1กลยุทธ์พัฒนาการจัดการ

เรยีนการสอน 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน TQF 

10 50 100 100 100 2.1.1 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ตาม

กรอบมาตรฐานTQF 

งานวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์ 

  ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนต่อกระบวนการการ

จัดการเรยีนการสอน 

75 78 80 82 85 2.1.2โครงการประเมิน

ความ พึงพอใจของผูเ้รียน

ต่อกระบวนการการ

จัดการเรยีนการสอน 

งานวิชาการ  

คณะมนุษยศาสตร์ 

  จ านวนหรอืนักศึกษาที่ได้

รางวัลระดับชาติผลงานของ 

1 2 3 4 1 2.1.3 การสนับสนุน

ส่งเสริมการผลติผลงาน

ของนักศึกษา 

ส านักงานคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ 

  ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

100 100 100 100 100 2.1.4 โครงการพัฒนา

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

งานวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

  ระดับความส าเร็จของ

ความส าเร็จที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ศูนย์กลาง 

5 5 5 5 5 2.1.5 โครงการพัฒนา

สมรรถ ภาพทางด้านการ

เรียนการสอน 

งานวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์ 

       2.1.6 โครงการพัฒนาการ

เรียน การสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 

  จ านวนนักศกึษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรอื น าเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมระหว่าง

สถาบัน หรอืระดับนานาชาติ 

5 5 5 10 10 2.1.7 กิจกรรมน านักศึกษา

เข้าร่วมประชุมวิชาการ

หรอื น าเสนอผลงานทาง

วิชาการ 

 

  ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์

เก่า 

80 85 90 95 95 2.1.7 โครงการสาน

สัมพันธ์ศษิย์เก่าคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ 

งานกิจการนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ 

  ระดับความส าเร็จของการใช้

เทคโนโลยีในการเรียนการ

สอน 

3 4 5 5 5 สนับสนุนคณาจารย์ใช้

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

มนุษยศาสตร์ 
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2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีน

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษา 

 ร้อยละความพึงพอใจของ       

ผูใ้ช้บัณฑิต 

60 65 70 75 75 2.2.1 โครงการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ 

งานวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์ 

1.คุณธรรมจริยธรรม        2.2.2โครงการค่าย

จรยิธรรมและคุณธรรม 

งานกิจการนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ 

2.ความรู้ 

3.ทักษะทางปัญญา 

 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและงานท าใน 1 ปี 

60 60 60 60 60 2.2.3โครงการส ารวจ

ภาวการณ์มีงานท าของ

บัณฑติ 

งานวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์ 

4.ทักษะความสัมพันธ์         

ระหว่างบุคคลและ         

ความรับผิดชอบ         

5.ทักษะการวิเคราะห์         

เชิงตัวเลขการสื่อสาร         

และการใช้เทคโนโลยี         

2.3กลยุทธ์พัฒนาบัณฑิตให้มี

ความรู้และทักษะในวิชาการ

และวิชาชีพ 

 จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมอืเพื่อฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

2 3 4 5 5 2.3.1 โครงการฝกึ

ประสบการณ์ทั้งในและ

นอกห้องเรยีน 

ศูนย์ฝกึประสบการณ์วชิาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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2.4กลยุทธ์ส่งเสริมให้บัณฑติ

มีความรับผิดชอบ ต่อ สังคม

กล้าพูดกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ระดับความส าเร็จของบัณฑิตที่

จบ 

3 3 3 3 3 2.4.1 โครงการส ารวจ

ภาวะการมีงานท าของ

บัณฑติ 

งานวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

2.5กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์ 

 จ านวนอาจารย์ที่จบการศกึษา

ในระดับปริญญาเอก 

- - 2 3 3 2.5.1โครงการจัดท า

แผนพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 1 1 1 1 2.5.2โครงการส่งเสริม

การเข้าสู่ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

 

  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

เข้าสู่ต าแหน่งตามสายงาน 

- - - 1 1 2.5.3 โครงการส่งเสริม

การเข้าสู่ต าแหนง่ทางสาย

งานของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  จ านวนศกึษาดูงาน 1 1 1 2 2 2.5.4 โครงการศกึษาดู

งานทั้งในและต่างประเทศ 

 

  ฝกึอบรม  สัมมนา ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

20 20 30 30 30 2.5.5 กิจกรรมการอบรม

สัมมนาเกี่ยวกับการเรียน

การสอน 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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 จ านวนเรื่องการจัดการ

เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากร 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2.5.6 กิจกรรมการอบรม

สัมมนาเกี่ยวกับการ

พัฒนางาน 

2.5.7 กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ (KM) 

 

 

 

 

 

 

   จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการยก

ย่องประกาศเกียรติคุณ 

1 2 2 2 2 2.6.8 กิจกรรมการพัฒนา

อาจารย์ให้เป็นต้นแบบใน

ด้านการสอน การวิจัย  

บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุง 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  ร้อยละของบุคลากรที่มผีล

ประเมินการปฏิบัติงานใน

ระดับดีขึ้นไป 

80 85 85 85 85 2.6.9 กิจกรรมพัฒนา

ระบบการประเมิน

สมรรถนะภาพรายบุคคล 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

       2.6.10 โครงการส่งเสริม

การปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณ 

ส านักงานคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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แผนงานยุทธศาสตร์ ที่ 3 “ เกื้อกูล ชุมชน” 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

3.1 กลยุทธ์การบริการ

วิชาการสู่ชุมชน 

 จ านวนการบริการวิชาการสู่ชุมชน 5 5 6 7 7 3.1.1 โครงการบริการ

วิชาการที่ตอบสนองความ

ต้องการชุมชน 

หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  จ านวนหลักสูตรหรอื 1 1 1 1 1 3.1.2 โครงการบรูณาการ หลักสูตร 

  โครงการบริการวิชาการที่มี      องค์ความรูเ้พื่อให้บริการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  การบูรณาการระหว่างสาขามากขึ้น      แก่ชุมชน  

  ร้อยละความส าเร็จของการน าผล 70 75 75 75 75 3.1.3 โครงการส่งเสริมการ หลักสูตร 

 บริการวิชาการมาบูรณาการกับ      น าผลการบริการวิชาการมา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 การเรียนการสอน/การวิจัย      บูรณาการกับการเรียน  

       การสอน / การวิจัย  

3.2.กลยุทธ์ส่งเสริมการ

ท าวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็น

พื้นที่ศึกษา 

 

 

 จ านวนพืน้ที่ของชุมชนที่เป็นพืน้ที่

ศกึษาการท าวิจัย 

1 1 2 2 2 3.1.4 โครงการวิจัยที่ใชพ้ืน้ที่

ชุมชนเป็นพืน้ที่ศึกษาของ

คณาจารย์และนักศึกษา 

งานวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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3.3กลยุทธ์อนุรักษ์ สืบ

สานเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาชุมชน 

 จ านวนโครงการอนุรักษ์และสืบสาน

ศลิปและวัฒนธรรม 

1 2 3 4 4 3.3.1โครงการอนุรักษ์สบื

ทอดศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  จ านวนโครงการที่น าไปเผยแพร่ใน 1 1 1 2 2 3.3.2โครงการเผยแพร่ หลักสูตร 

 ต่างประเทศ      วัฒนธรรมต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 

  ร้อยละของความส าเร็จในการน า 80 80 85 85 85 3.3.3โครงการการบูรณาการ หลักสูตร 

 ศลิปวัฒนธรรม ศปิกรรม ภูมิปัญญา      ระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับ คณะมนุษยศาสตร์ 

 ท้องถิ่นประยุกต์กับการเรียน การสอน      การเรียนการสอน  

 และการวิจัย        

3.4 กลยุทธ์สร้าง

เครือข่ายการพัฒนา

ชุมชนร่วมกับชุมชน 

 จ านวนเครือข่ายในการพัฒนา 1 2 2 2 2 3.3.4 โครงการสร้าง

เครือขา่ยชุมชนเพื่อพัฒนา

ชุมชน 

หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  ร้อยละความพึงพอใจของชุมชน 80 85 85 85 85   
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3.5 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มี  ร้อยละความส าเร็จในการสืบสาน 80 85 85 85 85 3.3.5 โครงการตาม หลักสูตร 

กิจกรรมตาม โครงการตามแนวพระราชด าริ      แนวพระราชด าริ คณะมนุษยศาสตร์ 

แนวพระราชด าริ       3.3.6 โครงการศกึษาดูงาน หลักสูตร 

       โครงการแนวพระราชด าริ คณะมนุษยศาสตร์ 
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แผนงานยุทธศาสตร์ ที่ 4 “ ก ากับ ดูแล” 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

4.1กลยุทธ์พัฒนาระบบ

และกลไกการบริหาร 

 ร้อยละความส าเร็จของการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

80 80 80 80 80 4.1.1 โครงการประเมินผลใน

การรับนักศกึษาตามแผนการ

ศกึษา 

งานวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  ร้อยละความพึงพอใจในการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศคณะ

มนุษยศาสตร์ 

80 85 85 85 85 4.1.2โครงการปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  ระดับความส าเร็จในการความ

คุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยง 

3 4 4 5 5 4.1.3 โครงการปรับปรุงแผน

ควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  จ านวนระบบงาน ฐานข้อมูลที่

น ามาใช้ในการพัฒนา และ

น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 4.1.4 โครงการจัดท า

ฐานขอ้มูลในแตส่ายงาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  จ านวนพืน้ที่ที่ได้รับการปรับปรุง

ให้เกิดสุนทรียภาพ 

1 1 1 1 1 4.1.5 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์

คณะมนุษยศาสตร์ 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2555 2556 2557 2558 2559 

  ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานตรงนโยบายอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

80 80 80 80 80 4.1.6 โครงการประหยัด

พลังงาน 

ทุกส่วนงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  จ านวนคู่มอืการปฏิบัติในแต่ละ

สายงาน 

 1 1 1 1   1 4.1.7โครงการจัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน 

ส านักงานคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  จ านวนบุคลากรที่มผีลการการ

ปฏิบัติการระดับดีเยี่ยม 

1 2 2 3 3 4.1.8 โครงการประกวดขวัญ

ใจบุคลากร 

ส านักงานคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  ร้อยละความพึงพอใจของการ

บริหารงานของผู้บริหารตาม

หลักธรรมภิบาล 

80 85 85 85 85 4.1.9 กิจกรรมการประเมิน

การบริหารงานของผูบ้ริหาร 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ 

4.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบ

และกลไกการบริหารงาน

งบประมาณ 

 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานตามแผนและการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

80 80 80 80 80 4.2.1 กิจกรรมการตดิตาม

การเร่งรัดการใชจ้่าย

งบประมาณ 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  ร้อยละความส าเร็จในการ

บริหารงบประมาณ การเงนิ ให้

ถูกต้องและโปร่งใส  

100 100 100 100 100 4.2.2 โครงการพัฒนาระบบ

งบประมาณ และ การเงิน 

งานนโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 

2555 2556 2557 2558 2559 

4.3กลยุทธ์พัฒนาการ

บริหารจัดการให้เป็นไป

ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพ 

 คณะผ่านการประเมินของ

ส านักงาน กพร.ในระดับดี 

>3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 4.3.1 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนนิงาน

คณะฯให้เป็นไปตาม

เกณฑก์พร.,สกอ และ 

สมศ 

งานประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  คณะผ่านการประเมินของ

ส านักงาน สกอ.ในระดับดี 

>3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5   

  คณะผ่านการประเมินของ

ส านักงาน สมศ.ในระดับดี 

>3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5   

         

         

         

         

 



      งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนาคม 2556 หน้า 26 

 

ตารางความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษมกับคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

   

มหาวทิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ผลิตบัณฑิตที่มี

มาตรฐานและคุณภาพ

ตามความต้องการของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
ส่งเสรมิความเป็นเลิศ

ทางการวิจัยและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
บูรณาการองค์ความรู้ที่

เพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถทาง

ชุมชน/ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 

ส่งเสรมิงานด้านท าบุ

บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการให้ประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ก้าวไกล วชิาการ 
ยุทธศาสตรท์ี ่2  

ก่อเกิด ปัญญาชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

เกื้อกูล  ชุมชน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

กับกับ ดูแล 


