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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร จํานวน 11 หลักสูตร สาขานิติศาสตร 1 
หลักสูตร และสาขารัฐประศาสนศาสตร 1 หลักสูตร ไดดําเนินการตามแผนกลยุทธ เพื่อตอบสนอง
เปาประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัยนับแตนัน้เปนตนมา 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับงบประมาณแผนดิน 
จํานวน 2,858,600 บาท เงินบํารุงการศึกษา 120,760 บาท (ภาคปกติ 120,680 บาท และภาคสมทบ 
80 บาท) ซ่ึงมีรายละเอียดงานและโครงการดังนี ้
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการบริหารท่ีไดรับการยอมรับของ   
ผูใชบริการ 
 
เปาประสงค 1.1  บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและไดรับการบริการตามมาตรฐานการ 

บริหารของหลักสูตร 
เปาประสงค 1.2 ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต   
กลยุทธ 1.1.1 สรางมาตรฐานการเรียนการสอน 

โครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยทุธศาสตรนี้ ประกอบดวย  
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ใหบุคลากรของคณะมี

ความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศกึษา โดยใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจําวนั และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะใหมี
ประสิทธิภาพรองรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร เพือ่พัฒนารูปแบบวิธีการ
สอน และส่ือการสอน ใหทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

- โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เปนการพฒันาศักยภาพนกัศึกษาดานตาง ๆ
ผานกระบวนการเพิม่มูลคา เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

- โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสํานักงานคณบดี เพือ่จัดหาและบํารุงรักษา
อุปกรณท่ีใชในการสนับสนนุการเรียนการสอน การจัดประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ของคณะ และ
การพัฒนาคูมือปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย 

- โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อพัฒนาระดับ
การติดตอส่ือสารภายในคณะใหบุคลากรรับทราบและเกดิความรูความเขาใจในองคกร ตลอดจน
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ประชาสัมพันธช่ือเสียงและเผยแพรองคความรูความเช่ียวชาญของคณะใหแกบุคคลท่ัวไป ใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรู 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน
การสนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเขารวมการประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการเรียนการสอน และทักษะดานการ
วิจัย เพิ่มพนูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา เพือ่พัฒนาทักษะชีวิตของ
นักศึกษาผานกิจกรรมตาง ๆ  

- โครงการพัฒนาคุณภาพและเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อสรางเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรท่ีสังกัดคณะ จํานวน 11 หลักสูตร บนฐานของ Competency 
ของบัณฑิตในอุดมคติ ใหเปนท่ียอมรับและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และการสราง
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 12 วิชา   
 
กลยุทธท่ี 1.1.2 สรางงานวิจัยพัฒนาองคความรูและมาตรฐานวิชาการดานสังคมศาสตร 
  โครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยทุธศาสตรนี้ ประกอบดวย  

- โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยัทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม เพือ่พัฒนา
องคความรู เสริมศักยภาพในสาขาวชิาท่ีมีความชํานาญ และนําองคความรูท่ีไดจากงานวจิัยไป
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนนําไปพัฒนาประเทศเปนองครวม 

   
ประเด็นยุทธศาสตร 2  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรมในแตละหลักสูตร 
 
เปาประสงค 2.1  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักใน 

คุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ 2.1.1 จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา และสรางกิจกรรม 

ทางศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังในและนอกชั้นเรียน 
  โครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธนี้ ประกอบดวย  

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาตามวฒันธรรมสวนดุสิต เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนกัศึกษา ท้ังในและนอกช้ันเรียน และพัฒนาใหนกัศึกษาของสวน
ดุสิตมีบุคลิกภาพโดดเดน แตงกายเปนระเบียบเรียบรอย ถูกกาลเทศะ  

- โครงการเสริมสรางคุณคาทางศิลปะและวฒันธรรม โดยจัดกิจกรรมสงเสริม 
อนุรักษศิลปวฒันธรรม ในรายวิชาตาง ๆ และในเทศกาลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
เปาประสงค 3.1  บุคคลภายในและภายนอกไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
กลยุทธ 3.1.1 การบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และการสงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม 
  โครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธนี้ ประกอบดวย  

- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อใหนําองคความรูดานสังคมศาสตรตาม
สาขาท่ีเช่ียวชาญบริการสูชุมชน ไดแก โครงการอบรมทางดานภาษา โครงการทางดานสารสนเทศ 
โครงการอบรมดานกฎหมาย โครงการประชุมสัมมนาดานรัฐศาสตร และโครงการพัฒนาชุมชน
ของรัฐประศาสนศาสตร  

- โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางศิลปะของเยาวชนผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู โครงการจัดการศึกษาศูนยการเรียน
ทางไกลมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วดัพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก และโครงการสอนนาฎศิลปสําหรับบุคคลท่ัวไป  
 

ท้ังนี้ภายใตกลยุทธเหลานี้ จะมีการกําหนดตัวช้ีวดัและคาเปาหมาย และมีการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ โดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อรองรับ
การประเมินผลจากคณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงต้ัง   
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 ประวัติความเปนมาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   กอต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”    มี
ภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ภาค
ปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา ตอมาไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มข้ึนตามลําดับ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงได
เปล่ียนเปน  “คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปล่ียนเปน  
“คณบดี” 

ในปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัดการศึกษา เปน  
ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 3 สาขาวิชา 13 หลักสูตร ดังนี้ 
 สาขาวิชาศิลปศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน 11 
หลักสูตร 

1. หลักสูตรภาษาไทย 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
5. หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
6. หลักสูตรพัฒนาชุมชน 
7. หลักสูตรจิตวทิยา 
8. หลักสูตรรัฐศาสตร 
9. หลักสูตรศิลปกรรม 
10. หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน 
11. หลักสูตรการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  
สาขาวิชานติิศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  1 หลักสูตร 
1.  หลักสูตรนิติศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

จํานวน 1 หลักสูตร 
1.     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
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โครงสรางการแบงสวนงานของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานเลขานุการ 

งานนโยบายและแผน 

งานธุรการและสารบรรณ 

คณบด ี

งานการคลังและพัสดุ 

งานประสานงานวิชาการ และงานโครงการพิเศษ 

 คณะกรรมการประจําคณะ 

สํานักงานคณบดีคณะฯ 

รองคณบด ี
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพตามสาขาวิชา 
2. ศูนยภาษาเปนสวนงานสนับสนุน ซ่ึงดําเนนิงานดวยบุคลากรของคณะ 
3. โครงการความรวมมือกับนานาชาติสรางเครือขายการเรียนรูบุคลากรและนักศึกษา    

(หลักสูตรภาษาไทยกับประเทศจีน) 
4. หลักสูตรทางวิชาชีพเฉพาะไดรับการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษา 

(นิติศาสตร) 
 
จุดออน 

1. สัดสวนจํานวนนักศึกษาตอคณาจารยสูง 
2. จํานวนหองเรียนและหองฝกปฏิบัติทางวชิาชีพนอย 
3. จํานวนอาจารยระดับปริญญาเอกมีนอย 
4. สัดสวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการกบัอาจารยประจํายังนอย 
5. อาจารยยังมีผลงานวิจยัองคความรูในแตละปนอย 
6. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตอหัวนกัศึกษานอย 

 
โอกาส 

1. การไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกประเทศ 
2.  มหาวิทยาลัยใหการสนับสนนุดานงบประมาณ 

 
ภาวะคุกคาม 

1. การสรางผลสัมฤทธ์ิการทํางานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. สัดสวนระหวางบุคลากรท่ีมีอายุงานนอยกวา 10 ป กับบุคลากรท่ีมีอายุงานมากกวา 10    

                     ไมสมดุลกัน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เปนมหาวิทยาลัยท่ีตระหนกัถึงความอยูรอดขององคกร 

(Survival)” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตระหนกัถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
กําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพและสังคมแหงการเรียนรู จึงเนน
ปรัชญาในการดําเนินการ คือ  

"คุณคาของมนุษยอยูท่ีการพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและ 
จริยธรรม" 
 

วิสัยทัศน 
1. เปนคณะท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางท่ีเนนในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเปนเลิศ สามารถสราง

องคความรูและนวัตกรรมใหเปนท่ียอมรับไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
2. เปนองคกรผลิตบัณฑิตท่ีเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู (Knowledge Worker) เพื่อเปนทุน 

(Human Capital) ในการสรางความม่ังค่ังทางปญญาขององคกร (Intellectual Wealth) 
 

พันธกิจ                                                                                  
1. ดานการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ดานบริการวิชาการแกสังคม และธุรกิจสัมพันธ นําความรูความเช่ียวชาญดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สรางสรรคงานถายทอดองคความรูสูสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
3. ดานการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยองคความรู และงานสรางสรรคทางวิชาการ ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ และบูรณาการองคความรูกับกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาองคความรู และจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบริการทาง
วิชาการ พัฒนามาตรฐานทางดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรสูระดับสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
1.   สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการบริหารที่ไดรับการยอมรับของผูใชบริการ 
2.   การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนกัในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมในแตละ

หลักสูตร  
3. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

เปาประสงค 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร และไดรับการบริการตามมาตรฐานการบริหาร

ของหลักสูตร 
2. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 
3. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม 
4. บุคคลภายในและภายนอกไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 

กลยุทธ 
1.   สรางมาตรฐานการเรียนการสอน 
2. สรางงานวิจัยพัฒนาองคความรูและมาตรฐานวิชาการดานสังคมศาสตร 
3. จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา และสรางกิจกรรมทางศิลปะและ

วัฒนธรรมท้ังในและนอกช้ันเรียน 
4. การบริการทางวิชาการดานสังคมศาสตรและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 
สรางมาตรฐานการเรียน
การสอนและการบริหาร
ที่ไดรับการยอมรับของ  
ผูใชบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 
การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ตระหนักในคุณคาทาง 
ศิลปวัฒนธรรมในแตละ
หลักสูตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 
สรางโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

เปาประสงค 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและไดรับการบริการ
ตามมาตรฐานการบริหารของหลักสูตร 

เปาประสงค 1.2 ผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 

เปาประสงค 2.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม 
และความตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค 3.1 บุคคลภายในและ
ภายนอกไดรับการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

กลยุทธ 1.1.1 สรางมาตรฐานการ
เรียนการสอน 
 

กลยุทธ 1.1.2 สรางงานวิจัยพัฒนา
องคความรูและมาตรฐานวิชาการ
ดานสังคมศาสตร 

กลยุทธ 2.1.1 จัดกิจกรรม
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในทุกรายวิชา และสรางกิจกรรม
ทางศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งใน
และนอกช้ันเรียน  

กลยุทธ 3.1.1 การบริการทาง
วิชาการดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 
 
 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย  :   
1.  เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนนในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญและเปนเลิศ สามารถสรางองคความรู
และนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.  เปนมหาวิทยาลัยที่เนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.  เปนมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคคลที่มีความรู (Knowledge Workers) เพ่ือ
เปนทุนมนุษย (Human Capital)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการบริการ

วิชาการเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
การอนุรักษ สงเสริม สืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
การสรางองคความรูและจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริม
สมรรถนะการแขงขัน

ประชาชน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการ
บริหารท่ีไดรับการยอมรับของผูใชบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนัก
ในคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมในแตละหลักสูตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 
สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 

วิสัยทัศน  : 1) เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทางที่เนนในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเปนเลิศ สามารถสราง
องคความรูและนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 2) เปนองคกรผลิตบัณฑิตที่เนน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอยางเปนระบบมี
ประสิทธิภาพ 3) พัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู (Knowledge Worker) เพ่ือเปนทุน 
(Human Capital) ในการสรางความมั่งคั่งทางปญญาขององคกร (Intellectual Wealth)  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
สรางมาตรฐานการเรียนการสอน
และการบริหารท่ีไดรับการยอมรับ
ของผูใชบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และความตระหนักในคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรมในแตละหลักสูตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 
สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

วิสัยทัศน : 1) เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทางที่เนนในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเปนเลิศ สามารถสรางองคความรู
และนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับไดทั้งในประเทศและตางประเทศ  2) เปนองคกรผลิตบัณฑิตที่เนนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ  3) พัฒนาและ
สรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู (Knowledge Worker) เพ่ือเปนทุน (Human Capital) ในการสรางความ
มั่งคั่งทางปญญาขององคกร (Intellectual Wealth) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ดา
น

คุณ
ภา
พ 

ดา
นป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

ขอ
ง

กา
รป

ฏิบ
ัติร
าช
กา
ร 

ดา
นก

าร
พัฒ

นา
สถ

าบ
ัน 

เปาประสงคท่ี 3.1 บุคคลภายในและ
ภายนอกไดรับการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

เปาประสงคท่ี 2.1 : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม และความ
ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงคท่ี 1.1 : บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและไดรับการบริการ 
ตามมาตรฐานการบริหารของหลักสูตร 

เปาประสงคท่ี 1.2 :ผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 

11 



เปาประสงค 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและไดรับการบริการตามมาตรฐานการบริหารของหลักสูตร

เปาประสงค 1.2 ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต

กลยุทธ 1.1.1สรางมาตรฐานการเรียนการสอน

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

ระดับ 3/- 4 5 5 5

2. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ระดับ -/- 4 4 5 5

3. รอยละของรายวิชาที่มีการนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตอ

จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด

รอยละ -/- 30 40 50 60

4. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ระดับ -/- 3 3 4 4

5. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต

ระดับ -/- 3.5 3.5 4 4

6. มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร หลักสูตร -/- 10 10 10 10

7. มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวด

ศึกษาทั่วไป

วิชา -/- 10 10 10 10

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

.

ประเด็นยุทธศาสตร  1  

สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการบริหารที่ไดรับการยอมรับของผูใชบริการ



งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 210,800 - - - 210,800

      -  โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

85,000

      -  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

25,000

      - โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ปการศึกษา 2550 (ผลงานชวง 1 มิถุนายน - 30 

พฤศจิกายน 2550) โดยยุทธศาสตรการจัดการความรู

100,800

2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 724,600 25,500       - 220,100 970,200

      -  โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 20,000

      -  โครงการตามรอยประวัติศาสตรและวรรณกรรม

ไทย

6,000

      -  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดวยของเลน ของรัก 

ของสะสม

5,000

     -  โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนหลักสูตร

จิตวิทยา

50,000

     -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

เครือขายอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สูการสอนแบบ Active Learning

32,600

     -  โครงการการจัดการการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษผานระบบ LMS (Learning Management

 System)

34,400

     -  โครงการรายงานการอบรม Active Learning ไมใชงบประมาณ

     -  โครงการอบรมอาจารยเพ่ือพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning

54,800

     -  โครงการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษใหกับ

เด็กอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ

ไมใชงบประมาณ

     -  โครงการสัมมนาวิชาการการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผานเพลงประกอบภาพยนตร

65,200

เงินนอกงบประมาณ

หนวย : บาท



งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

     -  โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ

เขมกอนการเรียน (นํารอง) (Pre-sessional Intensive 

Program)

125,000

     -  โครงการ Hapyy English, Happy X'mas 30,000 30,000 60,000 ขอสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายนอก

     -  โครงการวารสารญ่ีปุน "วะ" ฉบับที่ 4 9,000

     -  โครงการวันรพี 51 60,000

     -  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการลง

รายการดวยระบบ MARC 21

24,000

     -  โครงการอบรมการผลิตสารสนเทศอยางมืออาชีพ 28,000

     -  โครงการศึกษาดูงานผานประสบการณตรง 14,400

     -  โครงการศึกษาดูงานปญหาผูหนีภัยเขาเมืองและ

ผูอพยพหนีภัยการสูรบพมา

44,000

     -  โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรู

ดานภาษา การวางแผน และการจัดการ (BE Exhibition)

25,500

     -  โครงการคายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 122,200 85,800 208,000 ขอสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย

     -  โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรู

ดานภาษา การวางแผน และการจัดการ (Youth 

Conference)

30,000 ขอสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย

     -  โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู 20,000 ขอสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย

      -  โครงการเสริมสรางทักษะและบุคลิกภาพ

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบงานแสดงและ

นิทรรศการ

54,300 ขอสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย

     -  โครงการงานเทศกาลตรุษจีน 50,000 ขอสนับสนุน

จากสถาบันขงจ้ือ

     -  โครงการความรวมมืออบรมภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี

เก็บจากผูเขา

อบรม

หนวย : บาท

เงินนอกงบประมาณ



งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

3. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 91,000 - - 20,000 111,000

     -  โครงการการเสริมสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการหลักสูตรจิตวิทยา

15,000

     -  โครงการสัมมนาแบบมีสวนรวมพัฒนา             

อัตลักษณของนักกฎหมายสวนดุสิต

36,000

     -  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต "เสนทางสูเนติ

บัณฑิตไทย"

40,000

     -  โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมสู

การเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

20,000 ขอสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย

4. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสํานักงานคณบดี 744,700 - - - 744,700

      -  จัดซ้ือวัสดุการศึกษา/ซอมบํารุง
      -  จัดการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
      -  พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี

5. โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

300,000 - - - 300,000

      -  โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

254,000

      -  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

46,000

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1,300,000 - - - 1,300,000 งบท่ีไดรับการ

จัดสรรใหในแต

ละหลักสูตร

      -  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย (หลักสูตร

ภาษาไทย)

100,000

      -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ)

100,000

      -  โครงการการเขียนผลงานวิชาการและการอางอิง

ใหถูกกฎหมาย

12,900

      -  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 31,000

      -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

100,000

      -  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 50,000

หนวย : บาท

เงินนอกงบประมาณ



งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

      -  โครงการพัฒนาคณาจารยสูความเปนเลิศ

ทางดานวิชาการเฉพาะทาง

160,000

      -  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการดานกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิกับการเขียนผลงานทางวิชาการ

20,000

      -  โครงการการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาสู

ความเปนเลิศ

60,000

      -  โครงการพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรรัฐศาสตร) 100,000

      -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการ

ออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ

100,000

      -  โครงการฝกอบรมนาฎศิลปสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

43,000

      -  โครงการฝกอบรมดนตรีไทยสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

8,000

7. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา 

(กิจกรรมนักศึกษา)

- 95,180 80 173,000 268,260

      -  โครงการเติมความฝนสรางรอยย้ิมในวันเด็ก 3,900 43,000 46,900 ขอสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายนอก

      -  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา

อุตสาหกรรม

20,000

      -  โครงการรณรงคการใชสิทธ์ิเลือกตั้ง 26,700

      -  โครงการรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ 1 130,000 ขอสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายนอก

      -  โครงการพรอมสูโลกอาชีพ 19,000

      -  โครงการภูมิใจบัณฑิต สานมิตรสัมพันธ 20,000

      -  โครงการคาย รปศ. รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน 148,000 ขอสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายนอก

8. โครงการพัฒนาคุณภาพและเกณฑมาตรฐานทาง

วิชาการ

2,172,640 - - - 2,172,640 งบกลาง

       -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ

มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร (11 หลักสูตร)

719,040

      -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐาน

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(15 วิชา)

1,453,600

รวม 5,543,740 120,680 80 647,100 6,311,600

หมายเหตุ  (7) ยังอยูระหวางการพิจารณาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หนวย : บาท

เงินนอกงบประมาณ



กลยุทธ 1.1.2 สรางงานวิจัยพัฒนาองคความรูและมาตรฐานวิชาการดานสังคมศาสตร

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. งานวิจัยดานสังคมศาสตร เร่ือง -/- 2 3 4 5

2. จํานวนอาจารยที่มีผลงานวิจัย คน -/- 15 20 30 40

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

อยางมีสวนรวม

350,000 - - - 350,000

      -  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงรางงานวิจัย

อยางมีสวนรวม

      -  การปฏิบัติการภาคสนามงานวิจัย

      -  จัดการประชุมนําเสนอผลงาน

รวม 350,000 - - - 350,000

เงินนอกงบประมาณ

หนวย : บาท



ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. รอยละของรายวิชาที่มีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด

รอยละ -/- 50 55 60 65

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

รอยละ -/- 2 2 2.5 2.5

3. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต

รอยละ -/- 3.5 3.5 4 4

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาตาม

วัฒนธรรมสวนดุสิต

250,000 - 30,000 - 280,000 งบกลาง

     -  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 1

83,800

     -  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 2

83,800

     -  โครงการสงเสริมจริยธรรมแกนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 1

26,200

     -  โครงการสงเสริมจริยธรรมแกนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 2

26,200

     -  โครงการพัฒนาจิต พัฒนากาย 20,000

     -  โครงการจิตวิทยารวมใจเทิดไทองคราชันย 10,000

เงินนอกงบประมาณ

กลยุทธ 2.1.1 จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา และสรางกิจกรรมทางศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังในและ

นอกช้ันเรียน

เปาประสงค 2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม

หนวย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร  2  

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมในแตละหลักสูตร



งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

     -  โครงการเติมคุณธรรมสรางเมล็ดพันธุดีของ

แผนดิน 30,000

2.  โครงการเสริมสรางคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม 47,000 - - - 47,000

      -  โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ "นักศึกษา

สุนทรียสดุดีองคราชันย" (Arts for the King)

15,000

      -  โครงการประกวดรําวงมาตรฐานสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

32,000

รวม 297,000 - 30,000 - 327,000

หนวย : บาท

เงินนอกงบประมาณ



เปาประสงค 3.1 บุคคลภายในและภายนอกไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง

กลยุทธ 3.1.1 การบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. มีโครงการบริการวิชาการ โครงการ 2/16 10 12 14 16

2. มีโครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ -/- 4 5 6 7

3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

รอยละ -/- 2 2 2.5 2.5

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75/- 80 80 85 85

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 850,000 - - 650,000 1,500,000 งบประมาณของ

คณะและเงิน

อุดหนุน

คาใชจายบริการ

วิชาการ

    -  โครงการตนกลาแตกหนอ ตอสังคมไทย 12,000

    -  โครงการหนูนอยรักการอาน 20,000

    -  โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตร English for 

Effective Communication Skills ใหแกเจาหนาที่จาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนที่ 2

เก็บจากผูเขา

อบรม

    -  โครงการ English for Teacher เก็บจากผูเขา

อบรม

    -  โครงการอบรมถวายความรูภาษาอังกฤษแด

พระภิกษุสามเณร

8,500

    -  โครงการเผยแพรสารสนเทศทางศาสนา 19,000

    -  โครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 12,500

เงินนอกงบประมาณ

หนวย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร  3  

สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต



งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม หมายเหตุ

แผนดิน ภาคปกติ ภาคสมทบ

    -  โครงการคายอาสาพัฒนาพัฒนาเยาวชน English 

Camp for Thai Youth

60,000

    -  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางดานกฎหมาย

ภาษีอากรแกบุคคลธรรมดา

20,000

    -  โครงการดุสิตฟอรั่ม 48,000

    -  โครงการการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของ

ประชาชนเพ่ือรากฐานประชาธิปไตยที่ย่ังยืน

150,000

    -  โครงการพัฒนาการบริหารงานสวนทองถ่ินสู

ความเปนเลิศ

500,000 เงินอุดหนุน

คาใชจายบริการ

วิชาการ

    -  โครงการอบรมครูระดับการศึกษาพ้ืนฐานในภาค

กลาง

650,000 ขอสนับสนุน

จากสถาบันขงจ้ือ

2. โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย 40,500 - - - 40,500

    -  โครงการ Knowledge Arts Education (KAE 

Project) พัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผาน

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู

40,500

    -  โครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรม

ไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย

การศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร 

รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

1,200,000 เงินสนับสนุน

จากโครงการ

พิเศษของ

มหาวิทยาลัย

    -  โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก เก็บจากผูเขา

อบรม

    -  โครงการสอนนาฎศิลปสําหรับบุคคลทั่วไป เก็บจากผูเขา

อบรม

รวม 890,500 - - 1,850,000 2,740,500

หนวย : บาท

เงินนอกงบประมาณ











โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

ประเด็นยุทธศาสตร 1 สรางมาตรฐานการเรียนการ
สอนและการบริหารที่ไดรับการยอมรับของผูใชบริการ

เปาประสงค 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของ

หลักสูตรและไดรับการยอมรับของผูใชบริการ

กลยุทธ 1.1.1 สรางมาตรฐานการเรียนการสอน

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 210,800 - - -

1) โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะ 85,000

2) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะ 25,000

3) โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

สังกัดคณะมนุษยศาสตณและสังคมศาสตร ปการศึกษา 

2550 (ผลงานชวง 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2550) โดย

ยุทธศาสตรการจัดการความรู

คณะ 100,800

2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 724,600 25,500 - 270,100

1) โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ภาษาไทย 20,000

2) โครงการตามรอยประวัติศาสตรและวรรณกรรมไทย ภาษาไทย 6,000

3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยของเลน ของรัก ของสะสม ภาษาไทย 5,000

4) โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรจิตวิทยา จิตวิทยา 50,000

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายอาจารย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูการสอนแบบ Active 

Learning

อังกฤษ 32,600

6) โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานระบบ 

LMS (Learning Management System)

อังกฤษ 34,400

ปงบประมาณ 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

งปม. อื่น ๆ 

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

7) โครงการรายงานการอบรม Active Learning อังกฤษ -

8) โครงการอบรมอาจารยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning

อังกฤษ 54,800

9) โครงการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษใหกับเด็กอนุบาล

 3 โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ

อังกฤษ -

10) โครงการสัมมนาวิชาการการเรียนรูภาษาอังกฤษผาน

เพลงประกอบภาพยนตร

อังกฤษ 65,200

11) โครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเขมกอนการ

เรียน (นํารอง) (Pre-sessional Intensive Program)

อังกฤษ 125,000

12) โครงการ Happy English, Happy X'mas อังกฤษ 30,000 30,000

13) โครงการวารสารญี่ปุน "วะ" ฉบับที่ 4 ภาษาญี่ปุน 9,000

14) โครงการวันรพี 51 นิติศาสตร 60,000

15) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงรายการดวย

ระบบ MARC21

บรรณารักษ 24,000

16) โครงการอบรมการผลิตสารสนเทศอยางมืออาชีพ บรรณารักษ 28,000

17) โครงการศึกษางานผานประสบการณตรง บรรณารักษ 14,400

18) โครงการศึกษาดูงานปญหาผูหนีภัยเขาเมืองและผูอพยพ

หนีภัยการสูรบพมา

รัฐศาสตร 44,000

19) โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรู ดานภาษา 

การวางแผน และการจัดการ (BE Exhibition)

อังกฤษ

ธุรกิจ

25,500

20) โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ อังกฤษ

ธุรกิจ

122,200 85,800 
(ขอสนับสนุน

จาก มสด.)

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

21) โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรู ดานภาษา 

การวางแผน และการจัดการ (Youth Conference)

อังกฤษ

ธุรกิจ

30,000 
(ขอสนับสนุน

จาก มสด.)

22) โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู อังกฤษ

ธุรกิจ

20,000  
(ขอสนับสนุน

จาก มสด.)

23) โครงการเสริมสรางทักษะและบุคลิกภาพนักศึกษา

หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ

ออกแบบ

งานแสดงฯ

54,300  
(ขอสนับสนุน

จาก มสด.)

24) โครงการงานเทศกาลตรุษจีน กลุมวิชา

ภาษาจีน

50,000  
(ขอสนับสนุน

จากขงจื้อ)

25) โครงการความรวมมืออบรมภาษาจีนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี

คณะ เก็บจากผูเขา

อบรม

3. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 91,000 - - 12,700

1) โครงการการเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการหลักสูตร

จิตวิทยา

จิตวิทยา

15,000

2) โครงการสัมมนาแบบมีสวนรวมพัฒนาอัตลักษณของนัก

กฎหมายสวนดุสิต

นิติศาสตร

36,000

3) โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต "เสนทางสูเนติบัณฑิตไทย"

นิติศาสตร

40,000

4) โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน

บัณฑิตที่พึงประสงค

อังกฤษ

ธุรกิจ

12,700

4. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสํานักงานคณบดี 744,700 - - -

5. โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

300,000 - - -

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

1) โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

คณะ 254,000

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

บรรณารักษ 46,000

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

1,300,000
 งบกลาง

- - -

1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย ภาษาไทย 100,000

2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อังกฤษ 100,000

3) โครงการการเขียนผลงานวิชาการและการอางอิงใหถูก

กฎหมาย

บรรณารักษ 12,900

4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บรรณารักษ 31,000

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อังกฤษ

ธุรกิจ

100,000

6) โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย อังกฤษ

ธุรกิจ

50,000

7) โครงการพัฒนาคณาจารยสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ

เฉพาะทาง

นิติศาสตร 160,000

8) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางดานกฎหมายลิขสิทธิ์กับ

ผลงานทางวิชาการ

นิติศาสตร 20,000

9) โครงการการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาสูความเปน

เลิศ

จิตวิทยา 60,000

10) โครงการพัฒนาบุคลากร รัฐศาสตร 100,000

ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

11) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการออกแบบ

งานแสดงและนิทรรศการ

ออกแบบ

งานแสดงฯ

100,000

12) โครงการฝกอบรมนาฏศิลปสําหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นาฏศิลป 43,000

13) โครงการฝกอบรมดนตรีไทยสําหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ดนตรี 8,000

7. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา 
(กิจกรรมนักศึกษา)

- 95,180 80 321,000

1) โครงการเติมความฝนสรางรอยยิ้มในวนัเด็ก ฝายกิจการ

 นศ.

3,900 43,000 
(ขอสนับสนุน

จากภายนอก)

2) โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยา 20,000

3) โครงการรณรงคการใชสิทธิเลือกตั้ง รัฐศาสตร 26,700

4) โครงการรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 รัฐศาสตร 130,000 

(ขอสนับสนุน

จากภายนอก)

5) โครงการพรอมสูโลกอาชีพ อังกฤษ 19,000

6) โครงการภูมิใจบัณฑิต สานมิตรสัมพันธ คณะ 20,000

7) โครงการคาย รปศ.รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน รปศ. 148,000 

(ขอสนับสนุน

จากภายนอก)

8. โครงการพัฒนาคุณภาพและเกณฑมาตรฐานทาง

วิชาการ

2,172,640
 งบกลาง

- - -

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑมาตรฐานทาง

วิชาการของหลักสูตร

คณะ 719,040

2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐานการจัดการ

เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณะ 1,453,600

กลยุทธ 1.1.2 สรางงานวิจัยพัฒนาองคความรูและมาตรฐาน

วิชาการดานสังคมศาสตร

1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตร

อยางมีสวนรวม

350,000 - - -

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและความตระหนักในคุณคาทาง

ศิลปวัฒนธรรม ในแตละหลักสูตร

เปาประสงค 2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ในดานคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ 2.1.1 จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม

ในทุกรายวิชา และสรางกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง

ในและนอกชั้นเรียน

1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาตามวัฒนธรรม

สวนดุสิต

250,000 
งบกลาง

- 30,000 -

1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ครั้งที่ 1

83,800

2) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ครั้งที่ 2

83,800

ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

3) โครงการสงเสริมจริยธรรมแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ครั้งที่ 1

26,200

4) โครงการสงเสริมจริยธรรมแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ครั้งที่ 2

26,200

5) โครงการพัฒนาจิต พัฒนากาย ภาษาไทย 20,000

6) โครงการจิตวิทยารวมใจเทิดไทองคราชันย จิตวิทยา 10,000

7) โครงการเติมคุณธรรมสรางเมล็ดพันธุดีของแผนดิน บรรณารักษ 30,000

2. โครงการเสริมสรางคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม 47,000 - - -

1) โครงการจัดนิทรรศการศิลปะ"นักศึกษาสุนทรียสดุดีองค

ราชันย" (Arts for the King)

สุนทรียภาพ

ของชีวิต

15,000

2) โครงการประกวดรําวงมาตรฐานสําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นาฏศิลป 32,000

ประเด็นยุทธศาสตร 3 สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาประสงค 3.1 บุคคลภายในและภายนอกเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง

กลยุทธ 3.1.1 การบริการวิชาการดานมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 850,000 - - -

1) โครงการตนกลา แตกหนอ ตอสังคมไทย ภาษาไทย 12,000

2) โครงการหนูนอยรักการอาน ภาษาไทย 20,000

3) โครงการอบรมหลักสูตร English for Effective 

Communication Skills ใหแกเจาหนาที่จากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

อังกฤษ เก็บจากผูเขา

อบรม

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

4) โครงการ English for Teacher อังกฤษ เก็บจากผูเขา

อบรม

5) โครงการอบรมถวายความรูภาษาอังกฤษแดพระภิกษุ

สามเณร

อังกฤษ 8,500

6) โครงการเผยแพรสารสนเทศทางศาสนา บรรณารักษ 19,000

7) โครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง บรรณารักษ 12,500

8) โครงการคายอาสาพัฒนาภาษาอังกฤษ English Camp 

for Thai Youth

อังกฤษ

ธุรกิจ

60,000

9) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางดานกฎหมายภาษีอากร

แกบุคคลธรรมดา

นิติศาสตร 20,000

10) โครงการดุสิตฟอรั่ม รัฐศาสตร 48,000

11) โครงการการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

รปศ. 150,000

12) โครงการพัฒนาการบริหารงานสวนทองถิ่นสูความเปนเลิศ คณะ 500,000 
(เงินอุดหนุน

คาใชจาย

บริการวิชาการ)

13) โครงการอบรมครูระดับการศึกษาพื้นฐานในภาคกลาง คณะ 650,000 
(ขอสนับสนุน

จากขงจื้อ)

ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 



โครงการ หลักสูตร

ภาคปกติ ภาคสมทบ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค.51 กพ.51 มีค.51 เมย.51 พค.51 มิย.51 กค.51 สค.51 กย.51

2. โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 40,500 - - -

1) โครงการ Knowledge Arts Education (KAE project) 

พัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผานกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ศิลปกรรม 40,500

2) โครงการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกล วัด

พุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 (โครงการตอเนื่อง)

คณะ 1,200,000

3) โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก (โครงการตอเนื่อง) กลุมวิชา

ดนตรี

เก็บจากผูเขา

อบรม

4) โครงการสอนนาฎศิลปสําหรับบุคคลทั่วไป (โครงการ

ตอเนื่อง)

กลุม

นาฎศิลป

เก็บจากผูเขา

อบรม

ไตรมาสที่ 4

งปม.
เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3











เปาประสงค 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและไดรับการบริการตามมาตรฐานการบริหารของหลักสูตร

เปาประสงค 1.2 ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต

กลยุทธ 1.1.1สรางมาตรฐานการเรียนการสอน

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

ระดับ 3/- 4 5 5 5

2. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ระดับ -/- 4 4 5 5

3. รอยละของรายวิชาที่มีการนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตอ

จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด

รอยละ -/- 30 40 50 60

4. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ระดับ -/- 3 3 4 4

5. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต

ระดับ -/- 3.5 3.5 4 4

6. มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร หลักสูตร -/- 10 10 10 10

7. มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวด

ศึกษาทั่วไป

วิชา -/- 10 10 10 10

กลยุทธ 1.1.2 สรางงานวิจัยพัฒนาองคความรูและมาตรฐานวิชาการดานสังคมศาสตร

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. งานวิจัยดานสังคมศาสตร เร่ือง -/- 2 3 4 5

2. จํานวนอาจารยที่มีผลงานวิจัย คน -/- 15 20 30 40

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการบริหารที่ไดรับการยอมรับของผูใชบริการ



ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. รอยละของรายวิชาที่มีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด

รอยละ -/- 50 55 60 65

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

รอยละ -/- 2 2 2.5 2.5

3. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต

รอยละ -/- 3.5 3.5 4 4

กลยุทธ 2.1.1 จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา และสรางกิจกรรมทางศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังในและ

นอกช้ันเรียน

เปาประสงค 2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
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การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมในแตละหลักสูตร



เปาประสงค 3.1 บุคคลภายในและภายนอกไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง

กลยุทธ 3.1.1 การบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน แผน

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

1. มีโครงการบริการวิชาการ โครงการ 2/16 10 12 14 16

2. มีโครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ -/- 4 5 6 7

3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา

รอยละ -/- 2 2 2.5 2.5

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75/- 80 80 85 85
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สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
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