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หลักการและเหตุผล 
 แผนกลยุทธเปนการนําแนวทางดานธุรกิจโดยระเบียบวิธีทางการบริหารซ่ึงวิเคราะหจากปจจัยท้ังภายนอกและภายในอยางเปนระบบ มุงใหองคกรไดประโยชนสูงสุดและใช
เปนกรอบในการทํางานเพ่ือการตัดสินใจในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และจัดทําแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมอ่ืนตอไป ความสําคัญของแผนกลยุทธโดยสรุปคือ     
เปนกรอบในการทํางานเพ่ือการตัดสินใจหรือเพ่ือการใหการอนุมัติ หรือการสนับสนุนท่ีดี เปนการใหขอมูลเบื้องตนเพ่ือการวางแผนโดยละเอียด และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเปนแนวทางสําหรับการการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปตอไป 

               คณะศิลปศาสตรในฐานะหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงไดจัดทํา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) โครงการสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฯ ฉบับทบทวนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการระดมสมองของ
ประชาคมคณะศิลปศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานฯ เพ่ือรวมกันทํา SWOT และนําผลมาจัดทําเปนแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตร เพ่ือนํามาใชในการกําหนดทิศทาง 
เปาหมายและการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรในดานตาง ๆ เชน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรท้ังภาคปกติและ
โครงการพิเศษ ความกาวหนาทางวิชาการ อีกท้ังยังรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ของคณะฯ โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินการท่ีกลาวมาขางตนคือดาน มหาวิทยาลัย
คูแขง งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ดานปจจัยเสี่ยงดานการลงทุน ตลอดจนความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางานของคณาจารยและบุคลากรในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย       
ท่ีจะไวกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป จนทําใหคณะฯ บรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไว  

 
สภาพปญหา สถานการณปจจุบัน 
 ปจจุบันผลจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน (globalization) และยังมีปจจัยสําคัญท่ี
เปนแรงผลักดันใหมีการปฏิรูปอุดมศึกษาท่ัวโลก นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณ นักศึกษาและความตองการการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท่ีเพ่ิม
มากข้ึนท่ัวโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมท่ีมีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือแขงขันกับนานาชาติ ปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน และสภาพความจํากัดดานงบประมาณจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 สําหรับประเทศไทยทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
 
 

บทนํา 
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แนวทางการพัฒนา  
 
 ดานการวิจัย 

1. ลักษณะของงานวิจัยท่ีสามารถบูรณาการ ท้ังในแงสาขาวิชา ภาควิชา ท้ังในและนอกหนวยงาน ในและตางประเทศ มีลักษณะโดดเดนเฉพาะสาขาสามารถ    

บูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ 

2. มีองคความรูดานการวิจัย มีนวัตกรรมการแปล มีระบบการทําวิจัยกลุมท่ียืดหยุนเปลี่ยนแปลงได 

 

ดานวิชาการ 

1. มีการพัฒนาบุคคลากรท่ีเก่ียวของ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และหนวยงานภายนอก (ศิษยเกา) 

2. หลักสูตรมีความใหมและแตกตาง มีอัตลักษณ มีการประชาสัมพันธหลักสูตรอยางกวางขวาง มี Active Learning สรางหลักสูตรการแปลและลาม สงเสริม        

การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ 

3. รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนทุกระดับ ท้ังปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีมาตรฐาน สามารถรับนักศึกษาไดตามจํานวนท่ีตองการ เนนหลักสูตรท่ีเปน

การบูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายใน 

 

 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

1. จัดการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอกโดยมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพ่ิมชองทางการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ  

2. ใหบริการดานการแปลภาษาตางๆ 

3. ใหบริการวิชาการตามความตองการหรือมีสวนชวยในการแกปญหาของชุมชน/สังคม  
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 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. พัฒนาองคความรูไปพรอมกับภารกิจทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 

3. สราง Application ในการเรียนรูทางดานภาษา และวัฒนธรรม 

  

 ดานระบบการสนับสนุนวิชาการ (ดานระบบบริหารจัดการ) 

1. การพัฒนาสงเสริมความสามารถตามความถนัดของบุคลากร  

     1.1 มีความเปนธรรมและเสมอภาค  

    1.2 มีเครื่องมือชวยในการทํางานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน และภาระงาน แลวใหบุคลากรสายสนับสนุนมีเวลาสําหรับไปพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ เชน 

ไปทําตําแหนงชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ เปนตน 

1.3 มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร  

1.4 มีการไปศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันชั้นนําท้ังในและตางประเทศ  

1.5 จัดสรรงบประมาณอยางยืดหยุนและเหมาะสม 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของบุคลากรและผูบริหาร  

3. สรางมาตรฐานการทํางาน ในแตละกระบวนการ ( Service Level Agreement – SLA) 

 

 แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มีจุดเนนท่ีจะพยายามใหบรรลุผลใน 3 ประเด็นดังนี้ 

                1. คณะศิลปศาสตรจะเปนสถาบันทางวิชาการท่ีไดมาตรฐานสากลชั้นนําของประเทศ 

      2. มีความเปนเลิศและความแข็งแกรงทางวิชาการ ดวยการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของประเทศ ( High impact research) 

      3. สรางบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม  
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การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน  

จุดแข็ง จุดออน 

1. อาจารยเปนผูมีคณุวุฒิ มีคุณภาพ และมีความเช่ียวชาญเปนท่ียอมรับมีคณุสมบัตติรงกับ
หลักสตูร มีความรูความสามารถท่ีจะสอนนักศึกษาไดเปนอยางด ี
2.มีอาจารยประจําคณะท่ีสอนภาษาตางประเทศและโครงการพิเศษสวนใหญเปน Native 
Speaker 
3.หลักสูตรท่ีหลากหลาย มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับและตอบสนองความตองการของสังคม 
4. . มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
5.คณะมีความโดดเดนดานการจัดการเรยีนการสอนดานภาษา เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลยัใน
กลุมเดียวกัน 
6.บัณฑิตมคุีณภาพตามกรอบ มคอ. และเปนท่ีตองการของตลาดงาน 
7.นักเรียนท่ีเขาศึกษาในคณะเปนนักเรียนท่ีมีคณุภาพ 
8.คาเลาเรียนสมเหตุสมผลเมื่อเปรยีบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุมเดียวกัน 
9.มีจํานวนอาจารยชาวไทยเพียงพอในหนวยงาน 
  

1. ขาดแคลนอาจารยผูสอนดานภาษาอาเซียน 
2.คณะขาดแคลนการบูรณาการระหวางหลักสูตร 
3.การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีจํานวนนอย 
4.ผลงานวิจัยโดยรวมมีจํานวนนอย 
5.ขาดหนวยงานท่ีมีกลไกการผลักดันกระบวนการวิจัยเชิงรุก 
6.ขาดระบบฐานขอมลูสารสนเทศโดยรวมเพ่ือการตัดสินใจ ขาดระบบฐานขอมูลในการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพทุกดาน 
7.การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเปนไปในเชิงรกุ ยังไมออกไปสู
กลุมเปาหมาย 
8.การรับนักศึกษาใหม จํานวนไมเปนไปตามเปาหมาย 
9.อัตราการลาออกของอาจารยใหมเพ่ิมข้ึน 
10. การถายทอดความรูท่ีจําเปนแกศิษยเการวมถึงกิจกรรมรวมกับสมาคมศิลปศาสตรมีนอย 
11. สถานท่ีตั้ง และการเดินทางเปนอุปสรรคตอการเลือกเขาศึกษา 
12. ชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษามันอย โดยเฉพาะเว็บไซตของคณะฯ 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

1.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิตคณะศลิปศาสตรมีโอกาสเขาสูตลาดงาน
ในกลุมประเทศอาเซียนมากข้ึน 
2.สังคมและหนวยงานภายนอกเหน็ความสําคญัและศักยภาพของภาควิชา คณาจารย และ
ศิษยเกาของคณะฯ 
3.การเพ่ิมข้ึนของโรงเรยีนนานาชาติหรือโรงเรียนท่ีสอนโปรแกรมสองภาษาในประเทศไทย 
อาจทําใหมีผูเลือกเขาศึกษาในโครงการนานาชาติของคณะเพ่ิมข้ึนมผีูสนใจศึกษาหลักสตูร
นานาชาติมากข้ึน 
4.ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลในการติดตอสื่อสารระหวางคนไทยกับตางชาติมากข้ึน 
5. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจาํนวนผูตองการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากอดีต 
6.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวนผูเขาอบรมดานภาษาและการแปลเพ่ิมข้ึน 

1.จํานวนประชากรท่ีลดลงทําใหจาํนวนผูเขาศึกษาลดลงดวย 
2.แนวโนมการสนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาครัฐและลดการ
สนับสนุนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
3.การเปดสาขาจากมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของตางประเทศ 
4.คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีจะศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยลดลง 
5.หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ เปดหลกัสูตรประเภทเดยีวกันทําใหเกิดการแขงขันสูง 
6.มีการเปดหลักสูตรอบรมท่ีคลายคลึงกันในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
7. ระบบงานบริหารและระเบียบการคลังชาและไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานจริง 
ทําใหบุคลากรไมมีแรงจูงใจในการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาตนเองในแงของงานวิชาการและ
งานสอน 
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โอกาส (ตอ) ภาวะคุกคาม (ตอ) 

7.ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอ้ือใหมีชองทางการสงเสรมิการบริการวิชาการแก
สังคม 
8.การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมมากในอนาคต ตองการผูมีความรูดานภาษาและ
วัฒนธรรม 
9.นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงานภายนอก 
10.ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครฐัและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ การ
สรางหลักสูตรควบปริญญา การฝกงาน การวิจัย 
  

8.ระเบียบการรับอาจารยใหมท่ีลาหลัง ทําใหการรับสมัครอาจารยใหมยากลําบากมากข้ึน  
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรชาติ ย 1: ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย0  
 

ย 3: การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน 
ย 8: ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

ย 10: ดานการ
ตางประเทศ 
 ย 7: ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจสิติกส 

ย 1: ยุทธศาสตรการ
เสรมิสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย0  
 

ย 6: ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร
กระทรวง 

ย 1: ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
ย 2: หลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู 
ย 8: สรางโอกาสทางการศึกษา 
 
 

ย 10: การวิจัยเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

ย 4: ระบบตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
ย 5: ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

ย 4: ระบบตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ย 3: ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
ย 7: ระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

ย 1: สรางบัณฑิตท่ีมีคณุลักษณะ GREATS 
 
 

ย 2: สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก 

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

ย 4: มุงเนนคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการและ
บริการสุขภาพท่ีได
มาตรฐานสากล 

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจดัการท่ีทันสมัย 

ยุทธศาสตรคณะ ย 1: สรางบัณฑิตท่ีมีคณุลักษณะ GREATS 
 
 

ย 2: สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก 

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

ย 4: มุงเนนคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจดัการท่ีทันสมัย 

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 



 
 

แผนท่ีกลยุทธคณะศิลปศาสตร พ.ศ.2560-2564 

วิสัยทัศน : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ทางดานมนุษยศาสตร และศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับสังคมศาสตร 

ย1: สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS ย2: สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

ย3: สรางเครือขายความรวมมือทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ 

ย 4: มุงเนนคุณภาพการ

ใหบริการวชิาการแกสังคม 

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวย

การบริหารจัดการที่ทันสมัย 

1.1 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหมีทัศนคติในการ

เรียนรูดวยตนเองท้ังในและนอกหองเรียน 

1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต Life Long Learning และมุงสูความเปนนานาชาติตาม

มาตรฐานสากล 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงและ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม 

1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม  GREATS 

1.6 พัฒนาหลักสูตรหรือกลยุทธการรับนกัศึกษาเพ่ือเพ่ิมจํานวน

นักศึกษาตางชาติท้ังนักศึกษาแลกเปลี่ยนและนักศึกษาเต็มเวลา (ศศ.) 

1.7 พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียนออนไลนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต (เชน สําหรับศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก) (ศศ.) 

1.8 พัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษานําเสนอ

หรือเผยแพรผลงานในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ (ศศ.) 

1.9 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝกงานในตางประเทศ 

(ศศ.) 

1.10 สงเสริมแนวทางการศึกษาแบบ Service Learning ตามความรู

ความเช่ียวชาญของคณะ (ศศ.) 

 

2.1  สงเสริมและสนับสนนุการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

ท่ีทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม

โมเดลประเทศไทย 4.0)และปญหาของประเทศโดยเนน

แนวทาง ดังนี ้

1) Democracy , 7) Digital, Internet of Things & 

Convergence และ 8) Creative, Culture, High Value 

Services  

2.2  บูรณาการ (Integration) งานวิจยัและนวัตกรรมท่ี

เปนสหสาขา (Multidisciplinary)/สหวิทยาการ 

(Interdisciplinary)  โดยมุงเนนการวจิัย/นวัตกรรมแบบมี

สวนรวม เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบ

ปญหาสังคม/แกไขปญหาของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั/นวัตกรรม ใหมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั (ศศ.) 

2.5 สนับสนนุและพัฒนางานวิจยัท่ีเปนองคความรูเดนของ

ศิลปศาสตรสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และพัฒนาเปน

นวัตกรรมได (ศศ.) 

2.6 การสงเสริมและเผยแพรงานวิจยั (ศศ.) 

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการ

วิจัย กับมหาวิทยาลยัช้ันนําใน

ตางประเทศท่ีเช่ียวชาญใน 3 เร่ือง 

3.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลยัช้ันนาํใน

ตางประเทศ  

3.3 สรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการและวิจยัจากประชาคม

มหาวิทยาลยั และ/ 

หรือภาคีภายนอก เพ่ือเปนหุนสวนในกาi

สรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิจยั  

และ/หรือ ถายทอดองคความรู สูชุมชน

และสังคม  

 

 

 

 

4.1  สงเสริมใหมีการบูรณาการ

การใหบริการวิชาการ วิจยัและ

นวัตกรรมแกชุมชนและสังคม

อยางยั่งยืน   

4.2 สรางมูลคาเพ่ิม/ สื่อสาร

การตลาดดานการใหบริการ

วิชาการ 

4.3 สรางนวัตกรรมการ

ใหบริการวิชาการ (ศศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพสูง 

5.2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง 

5.3  พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว

และมีประสิทธิภาพ 

5.4  สรางระบบและกลไกในการดูแลและ

รักษาสิ่งแวดลอม 

5.5 สราง Branding และคงไวซึ่งอัต

ลักษณธรรมศาสตรเผยแพรผลงานท่ี

สรางช่ือเสียงแกมหาวิทยาลยั 

5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทย 

5.7 พัฒนา influencer marketing 

เพ่ือเผยแพรช่ือเสียงและสราง Brand 

ของคณะศิลปศาสตร (ศศ.) 

การแสวงหารายได เพ่ือสนับสนนุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

การจัดการความรู  
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แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 
ปรัชญา 
 สรางบัณฑิตท่ีมีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค 
สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม 

วิสัยทัศน 
 “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร ” 

คานิยมองคกร  

L’ARTS 
Learning Organization องคกรแหงการเรียนรู 

Analytical mind ทักษะการคิดวิเคราะห 

Responsibility & Accountability ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

Teamwork การทํางานเปนทีม 

Spirit of Thammasat จิตวิญญาณธรรมศาสตร 

 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม 
2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมท้ังใหโอกาสแกผูดอยโอกาส 
4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด  

ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะ 
GREATS 

สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ  GREATS1  มีทักษะ
การเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมี
ทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง 
Active Learning2 และปลูกฝงทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต(มธ.) 
 

1.1  พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการ
กระตุนนักศึกษาใหมีทัศนคติในการ
เรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน 
 
1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต Life 
Long Learning และมุงสูความเปน
นานาชาติตามมาตรฐานสากล 

 
 

1.3 พัฒนาระบบและกลไก 
ที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active 
Learning 
 
  
 
 

- จํานวนโครงการอบรมใหความรูเพื่อ
พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพอาจารย 
(นโยบายผูบริหาร) 
 
- รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอ
หลักสูตรทั้งหมด (แผน 12 มธ.) 
- รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ 
(แผน 12 มธ.) 
 
- จํานวนโครงการอบรมสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน 
ก า ร เ น น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ  Active 
Learning (นโยบายผูบริหาร) 
- จํานวนรายวิชาที่เนนการเรียนการ
สอนในระบบ Active Learning (แผน 
12 มธ.) 

                                                 
1 องคประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility สํานึกรับผิดชอบอยางยั่งยืน, E-Eloquence ส่ือสารอยางสรางสรรคทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, T-

Team leader  เปนผูนํา ทํางานเปนทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร     

2 Active Learning: กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตองคิด วิเคราะห และคนควา เพื่อใหไดมาซ่ึงความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยผูสอนมีหนาที่หลักในการบริหารการเรียนรู การบรรยายเฉพาะองคความรูที่สําคัญ การออกแบบกลไก

ที่จะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การทําหนาที่แนะนํา (Guide) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และผลักดันใหผูเรียนกาวหนาไปตามศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด  
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ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม
ใหนักศึกษาไดปฏิบตัิจริงและประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม  
GREATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- รอยละของอาจารยที่ ใชแนวทาง 
Active Learning ในการจัดการเรียน
การสอน (แผน 12 มธ.) 
- รอยละของ กิจกรรมจิตอาสาตอ
จํ านวนกิจกรรมนั ก ศึกษาทั้ งหมด   
(นโยบายผูบริหาร) 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมรวมกัน
ระหวางนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวม
วางแผนจัดงานและทํากิจกรรมรวมกัน
(นโยบายผูบริหาร) 
 
- ความพึงพอใจของนายจางที่มตีอ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT  (แผน 
12 มธ.) 
- รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียนวชิาเก่ียวกับ
ผูประกอบการ (Enterpreneur)   
(แผน 12 มธ.) 
- รอยละของบัณฑิตทีผ่านการทดสอบ
คุณลักษณะ GREAT และทักษะ
ผูประกอบการ (Enterpreneur) กอน
สําเร็จการศึกษา (แผน 12 มธ.) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
1.6 พัฒนาหลักสูตรหรือกลยุทธการรับ
นักศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ตางชาติทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
นักศึกษาเต็มเวลา (ศศ.) 

 
 
 
 

1.7 พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียน
ออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
(เชน สาํหรับศิษยเกาหรือ
บุคคลภายนอก) (ศศ.) 
 
1.8 พัฒนาทักษะการวิจัยของนกัศึกษา
และสงเสริมใหนักศึกษานาํเสนอหรือ
เผยแพรผลงานในทีป่ระชุมระดบัชาติหรือ
นานาชาติ (ศศ.) 
  
1.9 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
การฝกงานในตางประเทศ (ศศ.) 
  
 
1.10 สงเสริมแนวทางการศึกษาแบบ 
Service Learning ตามความรูความ
เชี่ยวชาญของคณะ (ศศ.) 
 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําในองคกรระหวางประเทศ/
หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่ได
งานทาํ (แผน 12 มธ.) 
- ร อ ยล ะข อ งนั ก ศึ กษ า เ ต็ ม เ ว ล า
ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด (แผน 
12 มธ.) 
 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 
(นโยบายผูบริหาร) 
 
 
 
- รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
เวที ระดับนานาชาติ  ตอนัก ศึกษา
ทั้งหมด (แผน 12 มธ.) 
 
 
- รอยละของนักศึกษาที่ ได รับ
ประสบการณและพัฒนาศักยภาพจาก
การฝกงานในตางประเทศ (นโยบาย
ผูบริหาร) 
- จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปให
ค ว ามช ว ย เหลื อท า ง วิ ช า กา ร  ใ น
ประเทศ/ตางประเทศ 
(แผน 12 มธ.) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 

ผลิตผลงานวิจัย และนวตักรรมที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  และนําไปใชประโยชนอยาง   
บูรณาการและยั่งยืน (มธ.) 
 

2.1  สงเสริมและสนบัสนนุการผลิตผล
งานวิจยั และนวัตกรรม ที่ทาทาย ทันสมัย 
และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0) และปญหาของ
ประเทศ โดยเนนแนวทาง ดังนี ้
          1. Democracy 
          7. Digital, Internet of Things 
& Convergence  
          8. Creative, Culture, High 
Value Services  
 
 
 
2.2  บูรณาการ (Integration) งานวิจยั
และนวัตกรรมที่เปนสหสาขา 
(Multidisciplinary)/สหวิทยาการ 
(Interdisciplinary)  โดยมุงเนนการ
วิจัย/นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพื่อ
นําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณชิย และ
มุงตอบปญหาสังคม/แกไขปญหาของ
ประเทศ 
    
 
 
 
 

- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ (แผน 12 มธ.) 
- รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน Reference 
Journal ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI 
หรือ Scopus เทานั้น) ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิ จัยประจํ าที่
ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.) 
- จํ านวนผลงานทางวิช าการของ
อาจารยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (นโยบายผูบริหาร) 
- จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/
สิ่งประดิษฐ ที่ได รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ตางประเทศ (แผน 12 มธ.) 
- รอยละของจํ านวนผลงานวิจั ย /
นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ 
(แผน 12 มธ.) 
- สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่เปนรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก /ภาค อุตสา หกรรม  ต อ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด 
(แผน 12 มธ.) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั/
นวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 
 
 
2.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศศ.) 
 
    
 
2.5 สนบัสนนุและพัฒนางานวิจยัที่เปน
องคความรูเดนของศิลปศาสตรสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง และพฒันาเปน
นวัตกรรมได (ศศ.) 
2.6 การสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย 
(ศศ.) 
 

- ระบบและกลไกการบ ริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(นโยบายผูบริหาร) 
- การจัดประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ (นโยบายผูบริหาร) 
 
- จํานวนโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพในการ
ทํางานวิจัย (นโยบายผูบริหาร) 
 
- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
แกปญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาต ิ
(แผน 12 มธ.) 
- รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง 
ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.) 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ 
การสรางงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศ ทั้งระดบัหนวยงานและระดบั
บุคคล (มธ.) 
 

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการ
วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 3 เร่ือง 
 

 

- จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย 
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ Top 
500/องคกรระหวางประเทศ(แผน 12 
มธ.) 
- รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
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ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
3.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชัน้นาํใน
ตางประเทศ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
3.3 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัย จากประชาคม 
มหาวิทยาลยั และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อ
เปนหุนสวนในการสรางความเขมแข็งทาง 
วิชาการ และวิจัย  และ/หรือ ถายทอด
องคความรู สูชุมชนและสังคม  
 
 
 

สงออกและรับเขาตอนักศึกษาทัง้หมด 
(แผน 12 มธ.) 
- รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง (แผน 12 มธ.) 
- รอยละอาจารยแลกเปลี่ยน
ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.) 
- รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่
สงออกตออาจารยประจําปฏิบัตงิาน
จริง (แผน 12 มธ.) 
 
- จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร  ผ ล ง า น วิ จั ย 
นวัตกรรม ที่เกิดจากความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกร
ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ / ภ า ค รั ฐ /
ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน (แผน 12 มธ.) 
- จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
เข า ไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ 
องคกรที่ กําหนดนโยบายระดับชาติ 
และ/หรือนานาชาติ (แผน 12 มธ.) 
- จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนใน
ฐานะหุนสวนทางการศึกษาและรวม
สงเสริมใหชื่อเสียงและภาพลักษณให
เปนที่รูจักของสังคม (นโยบายผูบริหาร) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

1. คณะฯ สามารถนาํความรูทีไ่ดจากการบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และสงัคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญ
ของคณะฯ (มธ.) 

 
 

 
 
2 .ใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแก
ชุมชนและสงัคม (มธ.) 

4.1  สงเสริมใหมีการบูรณาการการ 
ใหบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมแก
ชุมชนและสงัคมอยางยั่งยืน   
   
4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด
ดานการใหบริการวิชาการ 

 
 
4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ 
(ศศ. 
 
 

- จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปให
ค ว ามช ว ย เหลื อท า ง วิ ช า กา ร  ใ น
ประเทศ/ตางประเทศ 
(แผน 12 มธ.) 
- จํานวนชุมชนทีไ่ดรับการบูรณาการ
องคความรูเพื่อสรางชุมชนตนแบบ 
(แผน 12 มธ.) 
 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 
(นโยบายผูบริหาร) 
- มีการประเมินความสําเร็จของ
แผนการใหบริการวิชาการแกสังคมและ
บรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ ไม
นอยกวารอยละ 80 (นโยบายผูบริหาร) 
- จํานวนนวัตกรรมการใหบริการ
วิชาการ (นโยบายผูบริหาร) 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมัน่คง และยั่งยนื 
ดวยการบริหารจัดการที่ทนัสมัย 
 

1. พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (มธ.) 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพสูง 
 
5.2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 
 

 
 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
(นโยบายผูบริหาร) 
 
- รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย (แผน 12 มธ.) 
- รอยละของอาจารยที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความรู/ทักษะ/ประสบการณ 
ทั้งในและตางประทศ (แผน 12 มธ.) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 
(ศศ.) 
 

 
 
 
 
 
5.3  พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ 
    
 
 
5.4  สรางระบบและกลไกในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดลอม 
 
 
5.5 สราง Branding และคงไวซึง่       
อัตลักษณธรรมศาสตรเผยแพรผลงานที่
สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลยั 
 
5.6 สงเสริม ทํานุบาํรุง ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาไทย 
 
 
5.7 พัฒนา influencer marketing เพื่อ
เผยแพรชื่อเสียงและสราง Brand ของ
คณะศิลปศาสตร (ศศ.) 

- รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไ ด รับการเพิ่ มพูนความ รู /ทักษะ/
ประสบการณ ทั้งในและตางประเทศ 
(แผน 12 มธ.) 
 
- ความพึงพอใจของผู รับบริการของ
คณะฯ (นโยบายผูบริหาร) 
- การปรับปรุงขอมูลในระบบรายงาน
ผลตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 (แผน 12 มธ.) 
 
- ระดับความสําเร็จของคณะฯ ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(แผน 12 มธ.) 
 
- ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
เว็บไซตคณะศิลปศาสตรตามเกณฑ
มาตรฐานสากล (นโยบายผูบริหาร) 
 
- จํานวนกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง
ศิ ล ป ะ แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม  (น โ ย บ า ย
ผูบริหาร) 
 
- รอยละของการรับนักศึกษาใหมตาม
เปาหมายที่ตั้งไว (นโยบายผูบริหาร) 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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                      การนํา SWOT มาวิเคราะหดวยตาราง TOWS Matrix 
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การจัดทํากลยุทธดวยตาราง TOWS Matrix 
 

S – จุดแข็ง 
1. อาจารยเปนผูมีคุณวุฒิ มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ
มีคุณสมบัติตรงกับหลักสูตร มีความรูความสามารถที่จะสอนนักศึกษาได
เปนอยางดี 
2.มีอาจารยประจาํคณะที่สอนภาษาตางประเทศและโครงการพิเศษ
สวนใหญเปน Native Speaker 
3.หลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและตอบสนองความ
ตองการของสังคม 

4. . มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
5.คณะมีความโดดเดนดานการจัดการเรียนการสอนดานภาษา เมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุมเดียวกัน 
6.บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ มคอ. และเปนที่ตองการของตลาดงาน 
7.นักเรียนที่เขาศึกษาในคณะเปนนักเรียนที่มีคุณภาพ 
8.คาเลาเรียนสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐใน
กลุมเดียวกัน 
9.มีจํานวนอาจารยชาวไทยเพยีงพอในหนวยงาน 
  

W - จุดออน 
1. ขาดแคลนอาจารยผูสอนดานภาษาอาเซียน 
2.คณะขาดแคลนการบูรณาการระหวางหลักสูตร 
3.การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีจํานวนนอย 
4.ผลงานวิจัยโดยรวมมีจํานวนนอย 
5.ขาดหนวยงานที่มกีลไกการผลักดันกระบวนการวิจยัเชิงรุก 
6.ขาดระบบฐานขอมูลสารสนเทศโดยรวมเพื่อการตัดสินใจ ขาดระบบฐานขอมลู
ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทุกดาน 
7.การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเปนไปในเชิงรุก ยังไมออก
ไปสูกลุมเปาหมาย 
8.การรับนักศึกษาใหม จํานวนไมเปนไปตามเปาหมาย 
9.อัตราการลาออกของอาจารยใหมเพิ่มขึ้น 
10. การถายทอดความรูที่จาํเปนแกศิษยเการวมถึงกจิกรรมรวมกบัสมาคมศิลป
ศาสตรมีนอย 
11. สถานที่ต้ัง และการเดินทางเปนอุปสรรคตอการเลือกเขาศึกษา  
12. ชองทางในการส่ือสารกับนักศึกษามนีอย โดยเฉพาะเว็บไซตของคณะฯ 
 

O – โอกาส 
 
1.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตรมีโอกาสเขาสูตลาดงานในกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น 
2.สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและศักยภาพ
ของภาควิชา คณาจารย และศิษยเกาของคณะฯ 
3.การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่สอน
โปรแกรมสองภาษาในประเทศไทย อาจทําใหมีผูเลือกเขา
ศึกษาในโครงการนานาชาติของคณะเพิ่มขึ้นมีผูสนใจศึกษา
หลักสูตรนานาชาติมากขึ้น 
4.ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลในการติดตอส่ือสาร
ระหวางคนไทยกับตางชาติมากขึ้น 
5. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการพัฒนา
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นจากอดีต 

SO STRATEGIES (จุดแขง็-โอกาส) 
ใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

1.สรางหลักสูตรมีความใหมที่มีความแตกตางและมีอัตลักษณ  

2.รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

3.สรางชองทางใหมในการบริการวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.ผลักดันใหมีการขอรับทุนวิจัยจากภายนอกหนวยงานในลักษณะทีม
วิจัย 
5.สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
ชั้นนําในตางประเทศในเร่ืองการจัดการศึกษาหลักสูตร 
นานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (มธ) 

WO STRATEGIES (จุดออน-โอกาส) 
เอาชนะจุดออนโดยอาศัยประโยชนจากโอกาส 

1.พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ และสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานและการตัดสินใจ 
2.พัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการสอนภาษาตางประเทศให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสรางนวัตกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคม 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวจิัย/นวัตกรรม ใหม ี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (มธ) 
4.สรางระบบสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย 
 
 

ปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายใน 
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6.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวนผูเขา
อบรมดานภาษาและการแปลเพิ่มขึ้น 
7.ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบนัเอื้อใหมีชองทางการ
สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคม 
8.การพัฒนาการทองเที่ยวที่จะเพิ่มมากในอนาคต ตองการผูมี
ความรูดานภาษาและวัฒนธรรม 
9.นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงานภายนอก 
10.ความรวมมอืกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ การสรางหลักสูตรควบปริญญา 
การฝกงาน การวจิัย 

6.พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหม ี
ทัศนคติในการเรียนรูดวตนเองทั้งในและนอกหองเรียน (มธ) 
7.สรางหลักสูตรแบบบูรณาการโดยความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน 
8. สรางหลักสูตรสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต / เพื่อพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งตอบสนองความตองการของสังคมผูสูงอาย ุ

T – ภาวะคุกคาม 
 
1.จํานวนประชากรที่ลดลงทําใหจํานวนผูเขาศึกษาลดลงดวย 
2.แนวโนมการสนับสนุนการศึกษาดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของภาครัฐและลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 
3.การเปดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่มีชือ่เสียงของตางประเทศ 
4.คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาตอระดับ
มหาวิทยาลัยลดลง 
5.หนวยงานภายนอกอื่นๆ เปดหลักสูตรประเภทเดียวกันทาํให
เกิดการแขงขันสูง 
6.มีการเปดหลักสูตรอบรมที่คลายคลึงกนัในมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
7. ระบบงานบริหารและระเบียบการคลังชาและไมอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานจริง ทําใหบุคลากรไมมีแรงจูงใจ
ในการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองในแงของงานวิชาการ
และงานสอน 
8.ระเบียบการรับอาจารยใหมที่ลาหลัง ทําใหการรับสมัคร
อาจารยใหมยากลําบากมากขึ้น 

ST STRATEGIES (จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม) 
ใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม 

 
1.สรางงานวิจัยที่สามารถบูรณาการ ทั้งขามสาขาวิชาและสามารถ
บูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ 
2.ทําใหศูนยวิจัยเปนองคกรที่ขับเคล่ือนงานวิจัยอยางเปนอิสระ  
3.สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาได 
ปฏิบัติจริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
และสังคม(มธ) 
4.นําระบบสหกิจศึกษามาใชเพือ่สงเสริมวิชาการใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
5.สงเสริมการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 

 
 
 
 

WT STRATEGIES(จุดออน-ภาวะคุกคาม) 
ลดจุดออนใหเหลือนอยที่สุด 

 
1.สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรชื่อเสียงของคณะศิลปศาสตร 
2.มุงสราง Branding และคงไว ซ่ึงอัตลักษณของคณะศิลปศาสตร (มธ) 
3.สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง(มธ) 
5.สรางระบบ training สําหรับนักศึกษา 
6.สรางระบบเพื่อประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะฯ 
7.สรางระบบพี่เล้ียงสําหรับอาจารยใหม (เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการทํางาน) 
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะ GREATS 
1.1  พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหมี
ทัศนคติในการเรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน 
 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ  Active Learning 
2. โครงการพัฒนาและอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
 

1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต Life Long Learning และมุงสูความเปน 
นานาชาติตามมาตรฐานสากล 
 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตรวชิาเอกหรือวิชาโท
หลักสูตรใหม 
2. โครงการพัฒนาหลักสตูรตามแนวทาง AUN-QA 
3. โครงการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
แผนงานจัดการศึกษา 
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบประเมินผลการสอบ 
2. โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 
3. โครงการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายหรือบณัฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร 
 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
 
 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
 
 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active 
Learning 
 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ Active Learning 
2. โครงการพัฒนาและอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
3. โครงการ Active Learning (โครงการกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี) 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
4. โครงการ Active Learning (โครงการทัศนศึกษาหรือศึกษาในพื้นที่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
5. โครงการจางเหมาดูแลระบบ (ระบบขอโควตาออนไลน) 
 

รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
จริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม 
 

แผนงานกิจการนักศึกษา  
1. โครงการ Open House หลักสูตรปริญญาตรี 
2. โครงการกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ Asean Seed Camp) 
3. โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่
ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายการนักศึกษา 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
 
 

1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS  แผนงานจัดการศึกษา 
1. โครงการมุงเปาสําหรับพฒันานักศึกษาใหเขารวมเสนอผลงาน หรือสราง
ผลงานในเวทีระดบันานาชาต ิ
2 โครงการสัมมนาหรือเผยแพรงานนิพนธของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา/รวม
นักศึกษาที่ไดรับทุน สกว. 
3. โครงการสงเสริมวิชาการ "สรรพศาสตรสรรพศิลป" 
 
แผนงานกิจการนักศึกษา 
1. โครงการทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร 
2. โครงการทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร 
3. โครงการสงเสริมวิชาการระดบับัณฑติศึกษา 
4. โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
5. โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา 
6. โครงการบรรยายพิเศษดานวฒันธรรมจีนศึกษา 
7. โครงการประชุม/สัมมนา/เสวนาวชิาการทางวฒันธรรมจนีศึกษา 

 
คณบด ี
 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
 
 
รองคณบดีฝายการนักศึกษา 
รองคณบดีฝายการนักศึกษา 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1.6 พัฒนาหลักสูตรหรือกลยุทธการรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษาตางชาติทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและนักศึกษาเต็มเวลา 
(ศศ.) 
 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตรวชิาเอกหรือวิชาโท
หลักสตูรใหม 
2. โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
  
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

1.7 พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต (เชน สาํหรับศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก) (ศศ.) 
 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม     
1. โครงการอบรมความรูแกหนวยงาน/บุคคลภายนอก 
  

 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 

1.8 พัฒนาทักษะการวิจัยของนกัศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษา
นําเสนอหรือเผยแพรผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
(ศศ.) 
 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
1. โครงการสนับสนุนการนําเสนองานในที่ประชุมทางวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรูในการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และ
การเสนองานของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 

1.9 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝกงานใน
ตางประเทศ (ศศ.) 
 

แผนงานกิจการนักศึกษา  
1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการฝกงานในตางประเทศหรือการ
ทํางานในองคกรระหวางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. โครงการสงเสริมการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
 
 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 

 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

1.10 สงเสริมแนวทางการศึกษาแบบ Service Learning ตาม
ความรูความเชี่ยวชาญของคณะ (ศศ.) 
 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม    
1. โครงการบริการวิชาการแกสงัคมของหลักสูตร    
 
 
 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฒันาตอสังคมไทยและสงัคมโลก 
2.1  สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม        
ที่ทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0) และปญหาของประเทศ โดยเนนแนวทาง ดังนี้ 
          1. Democracy 
          7. Digital, Internet of Things & Convergence  
          8. Creative, Culture, High Value Services  
  

แผนงานวิจัย 
1. โครงการมุงเปาเพื่อสรางงานวิจัยตามยุทธศาสตรของคณะฯ  
2. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ 
 

 
คณบด ี
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
 

2.2  บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนสห
สาขา (Multidisciplinary)/สหวิทยาการ ( Interdisciplinary)  
โดยมุงเนนการวิจัย/นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบปญหาสังคม/แกไขปญหาของ
ประเทศ 
 

แผนงานวิจัย 
1. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางศิลปศาสตรจากนักวิชาการ
อาคันตุกะ 
2. โครงการ “ทองถ่ินรังสิต” เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารโรคซึมเศราในสถาบนัการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวชิาการและวิจัยกับสถาบนัการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ) 
 

 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา  
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
 
 

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

แผนงานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูราชนครินทร (เชน จัดหาอุปกรณสํานักงาน, 
คาจดโดเมนเนมเวบ็ไซตศูนยฯ, พัฒนาระบบ digital humanities และการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง) 
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยของฝายวิจัย 
  

 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
 
 
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา 
 

2.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศศ.) แผนงานวิจัย 
1. โครงการพี่เลี้ยงวิจัยและทีป่รึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
 

 
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2.5 สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่เปนองคความรูเดนของศิลป
ศาสตรสามารถนําไปใชประโยชนไดจ ริง และพัฒนาเปน
นวัตกรรมได (ศศ.) 

แผนงานวิจัย 
1. โครงการมุงเปาเพื่อสรางงานวิจัยตามยุทธศาสตรของคณะฯ  
2. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ 
 

 
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา 
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา 
 

2.6 การสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย (ศศ.) แผนงานวิจัย 
1. โครงการเงินอุดหนุนการตีพมิพ/เผยแพรผลงานวิจยั 
2. โครงการสนับสนุนและจัดทําวารสารและสื่อสิ่งพิมพวิชาการ (วารสารตางๆ 
ของคณะ) 
3. โครงการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวชิาการระดบับัณฑติศึกษา 
 

 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 8 เร่ือง ( ศิลปศาสตร เนน 1,7
และ 8) 
 

แผนงานวิจัย    
1. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางศิลปศาสตรจากนักวิชาการ
อาคันตุกะ 
 
แผนงานจัดการศึกษา 
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการกับ ม.คูสัญญา 
 

 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
 
 
 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 
 

3.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศ  

แผนงานจัดการศึกษา 
1. โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมพิเศษ 
2. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตกุะตางประเทศ Visiting Scholar 
3. โครงการสงเสริมการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
4. โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาต ิ
5. โครงการสนับสนุนใหนักศึกษา หรือ คณาจารยของคณะฯ เขารวมกิจกรรม

 
คณบดี 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ทางวชิาการของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
6. โครงการเจรจาและลงนามขอตกลงทางวชิาการกับมหาวิทยาลัยชัน้นาํใน
ตางประเทศ 
7. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวชิาการกับสถาบนัการศึกษาตางประเทศ 
 
แผนงานวิจัย 
1. โครงการตอนรับ/รับรองอาคันตุกะชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 

 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
 
 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

3.3 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัยจาก
ประชาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเปนหุนสวน
ในการสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิจัย และ/หรือ
ถายทอดองคความรู สูชุมชนและสังคม  

แผนงานจัดการศึกษา 
1. โครงการเจรจาธุรกิจ 
 
แผนงานวิจัย 
1. โครงการ 100 ป พระประสูติกาลสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
2. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ นานาชาติ 
 

 
คณบดี 
 
 
คณบดี 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล 
4.1  สงเสริมใหมีการบูรณาการการใหบริการวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม แกชุมชนและสังคมอยางยั่งยนื   

แผนงานวิจัย 
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการ (โครงการศิลปเสวนา)  
2. โครงการ “ทองถ่ินรังสิต” เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารโรคซึมเศราในสถาบนัการศึกษา 
 
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม     
1. โครงการอบรมความรูแกหนวยงาน/บุคคลภายนอก 
2. โครงการบริการวิชาการแกสงัคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
รองคณบดีฝายวิจยัและการพฒันา 
 
 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด 
ดานการใหบริการวิชาการ 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม       
1. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 

4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ (ศศ.) แผนงานบริการวิชาการแกสังคม       
1. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยนื ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง 
 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลปศาสตร  

 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 

5.2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1. โครงการสนับสนุนการขอตําแหนงชํานาญการพิเศษของบุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
2. โครงการพัฒนาอาจารยชาวไทยและตางประเทศ (CHANGE) 
3. โครงการสัมมนาเพื่อการบริหารสายสนบัสนนุวชิาการ 
4. โครงการสัมมนาอาจารยใหม 

 
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป 
 
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป 
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป 
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป 
 

5.3  พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเร่ืองการผลักดันใหแผนฯบรรลุตามวิสัยทัศน  
 
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาและสรางนวตักรรมที่เปนแบบอยางที่ดีดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ 

 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 
 
 
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา 
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา 
 
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
แผนงานวิจัย 
1. โครงการใหความรูเร่ืองการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและโครงการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ 
2. โครงการจัดการความรูระดับคณะ ภาควิชาและโครงการพิเศษและสาย
สนับสนนุ 

 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 
 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 
 

5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงหองหัวหนาภาควิชา ชัน้ 2 คณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต 

 
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป 
 

5.5 สราง Branding และคงไวซึง่อัตลักษณธรรมศาสตรเผยแพร
ผลงานทีส่รางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการจัดทาํเว็บเพจ คณะศิลปศาสตร ดวยมาตรฐาน Webometrics 
2. โครงการคาโฆษณา/ประชาสมัพันธ 

 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 
ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.6 พัฒนาระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
และการบูรณาการงานดานศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน 
 

แผนงานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา 
1. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอดเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
 

 
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป 

5.7 พัฒนา influencer marketing เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและ
สราง Brand ของคณะศิลปศาสตร (ศศ.) 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการคาโฆษณา/ประชาสมัพันธ 

 
ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คาเปาหมายและตัวช้ีวัดเปาประสงค   

 การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดของคณะฯ แบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. ใชคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2. กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 4 ปที่ผานมา โดยขึ้นอยูกับบริบท
ของตัวชี้วัดและการดําเนินงานในดานน้ันๆ ของคณะฯ เปนสําคัญ ทั้งน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบรอบปงบประมาณ 

*กําหนดคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด, **กําหนดคาเปาหมายตาม Baseline Data ของคณะฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS  

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline Data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบบัที่ 12  

1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตาม
คุณลักษณะ GREAT*  

รอยละ N/A N/A N/A 81.39 88 89 90 92  

1.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเก่ียวกับผูประกอบการ (Enterpreneur)* 

รอยละ N/A N/A N/A N/A - - - 30 40  

1.3 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดใหผูเรียน 
เรียนรูจากการปฏิบัติ* 

รอยละ N/A N/A N/A 100 85 90 95 100  

1.4  รอยละของอาจารยที่ใชแนวทาง Active Learning 
ในการจัดการเรียนการสอน* 

รอยละ N/A N/A 16.03 55.44 55 60 * * 

1.5 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง 
Active Learning**  

จํานวน N/A N/A N/A 167 175 175 * * 

1.6 รอยละของบัณฑิตที่ผานการทดสอบคุณลักษณะ 
GREAT และทักษะผูประกอบการ (Enterpreneur) 
กอนสําเร็จการศึกษา* 
 

รอยละ N/A N/A N/A - - - 60 70 
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ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline Data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

1.7 รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด* รอยละ 
4/36*100 
=11.11 

5/36=*100 
13.89 

5/35*100 
=14.29 

5/35*100 
=14.29 

35 36 38 40 

1.8 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอ
นักศึกษาทั้งหมด* 

รอยละ 0.22 0.49 0.91 0.75 4 6 8 10 

1.9 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําในองคกร
ระหวางประเทศ/หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่
ไดงานทํา* (ตัวชี้วัดกลางของ มธ.) 

รอยละ N/A N/A N/A - - - - - 

1.10 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในเวทีระดับ
นานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด* 

รอยละ 0 0 0.05 0.05 0.07 0.1 0.15 0.2 

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร 

1.11 จํานวนโครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ 
และเพิ่มศักยภาพอาจารย** 

โครงการ N/A 4 5 5 5 6 6 7 

1.12 จํานวนโครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิคการสอน การเนนการสอนระบบ Active 
Learning**  

โครงการ N/A 1 2 3 4 4 5 5 

1.13 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด**    

รอยละ 33.33 36.36 36.36 36.36 37.50 40.00 42.50 45.00 

1.14 จํานวนกิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษาปริญญา
ตรีภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวมวางแผนจัด
งานและทํากิจกรรมรวมกัน** 

โครงการ/
กิจกรรม 

N/A N/A N/A 2 3 4 5 5 

1.13 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประสบการณและ
พัฒนาศักยภาพจากการฝกงานในตางประเทศ** 

รอยละ N/A N/A N/A 2 4 6 8 10 

 



31 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบบัที่ 12 

2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง*(กําหนดคาเปาหมายตามเงื่อนไขของกองแผนงาน) 

รอยละ 
4/247*100 

=1.62 
3/243*100 

=1.23 
6/234*100 

=2.56 
5/235.5*100 

=2.12 
30 30 30 30 

2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) 
ใน Reference Journal ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI 
หรือ Scopus เทานั้น) ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทัง้หมด*(กําหนดคาเปาหมายตามเงื่อนไขของกอง

แผนงาน) 

รอยละ 
5/262*100 

=1.91 
8/263=*100 

3.04 
11/260*100 

=4.23 
6/261.5*100 

=2.29 
15 15 15 15 

2.3 จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่
ไดรับการจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ตางประเทศ** 

เร่ือง/
ผลงาน 

0 0 0 0 1 1 1 1 

2.4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และแกปญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาต*ิ* 

เร่ือง/
ผลงาน 

1 1 1 2 2 2 2 2 

2.5 รอยละของจํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่ไดรับรางวลัระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
นานาชาต*ิ 
 

รอยละ 0.19 0.19 1.15 0.57 20 20 20 25 
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ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

2.6 สัดส วนผลงานผลงานวิจั ย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่เปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/
ภาคอุตสาหกรรม ตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ทั้งหมด* 

 สัดสวน 0.06 0 0.1 0.09 0.4 0.5 0.6 0.7 

2.7 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ** 
(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.) 

ผลงาน N/A N/A N/A 11 11 11 * * 

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร 

2.8 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค** 

คะแนน 4 4 4 5 5 5 5 5 

2.9 รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยที่
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยทั้งหมด** 

รอยละ 
12/262*100

= 6.11 
21/263*100

= 7.98 
28/260*100 

= 10.77 
16/260.5*100 

= 6.14 
12.00 13.50 15.00 16.50 

2.10 การจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ** คร้ัง/ป 1 2 3 2 3 3 3 3 

2.11 จํานวนโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสราง
นักวิจัยที่มีศักยภาพในการทําวิจัย** 

โครงการ 2 3 3 3 4 4 5 5 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบบัที่ 12 
3.1 จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกรระหวางประเทศ** 

โครงการ 19 22 25 12 12 12 * * 

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทีส่งออกและรับเขา
ตอนักศึกษาทั้งหมด* 

รอยละ 3.74 2.04 3.14 5.8 5.8 5.8 * * 

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน
อาจารยประจาํทีป่ฏิบัตงิานจริง** 

รอยละ 20.23 16.76 21.49 30.56 30.56 30.56 * * 

3.4 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอจํานวน
อาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง* 

รอยละ 4.29 5.58 7.76 6.40 15 16 18 20 

3.5 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนทีส่งออกตออาจารย
ประจําปฏิบัติงานจริง* 

รอยละ 2.10 2.35 1.15 2.27 5 6 8 10 

3.6 จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจยั นวัตกรรม ที่เกิดจาก
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้นํา Top 500/องคกร
ระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน** 

หลักสูตร/
ผลงาน 

N/A N/A N/A 0.75 1 1 * * 

3.7 จํานวนบุคลากรของคณะฯ ที่เขาไปมบีทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ องคกรที่กําหนดนโยบายระดบัชาติ 
และ/หรือนานาชาต*ิ* 

คน N/A N/A N/A 10 10 10 * * 

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร 
3.8 จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนในฐานะหุนสวน
ทางการศึกษาและรวมสงเสริมใหชื่อเสียงและภาพลักษณ
ใหเปนที่รูจักของสังคม** 

MOU N/A N/A N/A 1 2 3 4 5 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบบัที่ 12 
4.1 จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ ในประเทศ/ตางประเทศ** 

โครงการ 3 5 5 5 5 6 6 6 

4.2 จํานวนชุมชนที่ไดรับการบูรณาการองคความรูเพื่อ
สรางชุมชนตนแบบ** ชุมชน N/A N/A N/A - - 1 1 1 

4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ* รอยละ 76.8 83.4 84.8 83.34 85 85 85 85 
ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร 
4.4 มีการประเมินความสําเร็จของแผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของ    
แผนฯ ไมนอยกวารอยละ 80**  

รอยละ N/A 100 100 100 100 100 100 100 

4.5 จํานวนนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ (ศศ.)** โครงการ N/A N/A N/A - - 1 1 1 

ยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความม่ันคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบบัที่ 12 
5.1 รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย* 

รอยละ - - - 95 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด 
Baseline data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 
57 

ปงบประมาณ 
58 

ปงบประมาณ 
59 

ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

5.2 รอยละของอาจารยที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ทักษะ/ประสบการณ ทั้งในและตางประทศ* 

รอยละ 100 100 100 17.48 100 100 100 100 

5.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ ได รับการ
เพิ่มพูนความรู /ทักษะ/ประสบการณ  ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ* 

รอยละ 100 100 89 100 100 100 100 100 

5.4 ระดับความสําเร็จของคณะฯ ในการปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว* 

คะแนน N/A N/A N/A 9 9 9 9 9 

5.5 การปรับปรุงขอมูลในระบบรายงานผลตวัชี้วัดตาม
แผนฯ 12 ของ มธ.* 

รอยละ - - - 87.49 100 100 100 100 

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร 

5.6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ** 

คะแนน N/A N/A N/A N/A 3 4 4 5 

5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการของคณะฯ** คาเฉลี่ย 3.84 4.17 4.34 4.34 4.40 4.45 4.50 4.55 

5.8 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงเว็บไซตคณะ     
ศิลปศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล** 

คะแนน N/A N/A N/A N/A 3 4 4 5 

5.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม** 

โครงการ 18 20 16 13 14 15 16 17 
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ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ 2560 – 2564  

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ 

 คาเปาหมาย* 

หนวยวัด ปงบประมาณ 
60 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะ 
GREATS 

1. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในเวทีระดับ
นานาชาติตอนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 
(2/3,878)*100 

=0.05 
(4/3,878)*100 

=0.1 
* * *  

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

1. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดบั
นานาชาติ (SRJ หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) ตอ
อาจารยประจาํและ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบตัิงาน
จริง 

รอยละ 
(5/235.5)*100 

=2.12 
(7/235.5)*100 

=2.97 
* * *  

* กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานจริงในปงบประมาณที่ผานมา 


