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1.หลักการและเหตุผล 
 แผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนท่ีชวยใหองคกรสามารถบรรลุดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีตองการกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยใหองคกร
สามารถพัฒนาองคกรใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางเทาทัน เนื่องจากการวางแผนกลยุทธเปนการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งซ่ึงเปนปจจัยภายในองคกรเอง
และการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ แผนกลยุทธจึงใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานภายใต
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงคณะศิลปศาสตรในฐานะหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก จึงเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําและประกาศใชแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะ
ศิลปศาสตรบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดซ่ึงไดแก “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร” ซ่ึงในปจจุบันอยู
ในชวงของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธดังกลาว 
 อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันไดไดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของมหาวิทยาลัยและผูบริหารของคณะศิลปศาสตร ทําใหมีนโยบายบางประการท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้จาก
การวิเคราะหขอมูลตามภาระกิจหนาท่ีของคณะศิลปศาสตร ท้ังดานการจัดการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคมและการศึกษา 
สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ทําใหคณะศิลปศาสตรไดทําการทบทวนแผนกลยุทธดังกลาวจนเปนท่ีมาของแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
 
2.สภาพปญหา สถานการณปจจุบัน 
 ปจจุบันผลจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน (globalization) และยังมีปจจัย
สําคัญท่ีเปนแรงผลักดันใหมีการปฏิรูปอุดมศึกษาท่ัวโลก นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณ นักศึกษาและความตองการการศึกษาตอระดับ
อุดมศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนท่ัวโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมท่ีมีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพ่ือแขงขันกับนานาชาติ ปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน และสภาพความจํากัดดานงบ
ประมาณจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 สําหรับประเทศไทยทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 ดานการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตและวิชาการ 
3.1.1 สรางหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย เพ่ิมความยืดหยุนและหลากหลายของรูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน  
3.1.2 ขยายฐานผูเรียนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  
3.1.3 เนนการสรางเครือขายความรวมมือดานหลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการและการฝกประสบการณรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
3.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะศิลปศาสตร ไดแก  

“สุขภาพจิตดี มีความรูรอบ ชอบคิดคนควา เกงภาษาสูสากล”   
3.1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีหัวขอวิทยานิพนธท่ีทันสมัยสะทอนความกาวหนาของศาสตร และสามารถนําเสนอผลงานทาง

วิชาการท่ีมีคุณภาพบนเวทีระดับชาติและนานาชาติ  
3.1.6 พัฒนาอาจารยท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศใหสามารถพัฒนาตัวเองในดานการเรียนการสอนและการวิจัย มีตําแหนงทางวิชาท่ีสูงข้ึน สามารถ

ผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนท่ีรูจักในแวดวงการศึกษาท่ีตนเชี่ยวชาญและมีบทบาทในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะแกสังคมในรูปแบบตางๆ เชน การมีบทบาทในองคกร
วิชาชีพหรือการแสดงความคิดเห็นผานทางสื่อตางๆ 

 3.2 ดานการวิจัย 
3.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยของคณะศิลปศาสตรผลิตผลงานวิจัยในหัวขอท่ีมีความทันสมัย ตอบโจทยการวิจัยและความตองการของ

ประเทศและสังคม  
3.2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยของคณะศิลปศาสตรสามารถทํางานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางหลักสูตรหรือสาขาวิชาหรือระหวางคณะสถาบัน โดย

สามารถหาแหลงทุนจากภายนอกได 
3.2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยของคณะศิลปศาสตรสามารถนําผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือเพ่ือสรางสิ่งประดิษฐ

หรือนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดหรือสิทธิประโยชน 

3.3 ดานการบริหารองคกร 
3.3.1 ปรับปรุงระบบการทํางานท่ีสําคัญใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใชแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใช

เปนกรอบและแนวทางในการทํางาน  
3.3.2 ปรับปรุงระบบการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและระบบการบริหารงบประมาณและการ

จัดทํากลยุทธทางการเงิน 
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4. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน  
จุดแข็ง จุดออน 

1.ดานวิชาการ 
1.1 อาจารยในคณะเปนผูมีคณุวุฒิ มีคณุภาพ และมีความเช่ียวชาญเปนท่ียอมรับ มี

คุณสมบัติตรงกับหลักสูตร มีความรูความสามารถท่ีจะสอนนักศึกษาไดเปนอยางด ี
1.2 คณะมีอาจารยประจาํท่ีสอนภาษาตางประเทศและโครงการพิเศษสวนใหญเปน 

Native Speaker 
1.3 คณะมหีลักสูตรหลากหลาย ไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับและตอบสนองความตองการ

ของสังคม 
1.4 คณะมคีวามรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
1.5 คณะมคีวามโดดเดนดานการจัดการเรยีนการสอนดานภาษา เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลยัในกลุมเดียวกัน 
1.6 คณะสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ มคอ. และเปนท่ีตองการของตลาด

งาน 
1.7 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในคณะเปนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
1.8 คาเลาเรียนสมเหตสุมผลเมื่อเปรยีบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุมเดียวกัน 
1.9 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในคณะมีโอกาสในการฝกงานท้ังในประเทศและตางประเทศ

และมีนักศึกษาบางสวนเริม่ฝกงานในตางประเทศ 
1.10 คณะมหีลักสูตรสงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัย เน่ืองจากมีหลายหลักสูตรท่ีใหนักศึกษา

ทําภาคนิพนธ ประกอบกับคณะฯ มีเวที อาทิ One ART’s ท่ีใหนักศึกษาสง
บทความไปนําเสนอ 

2.ดานวิเทศสัมพันธ 
2.1 คณะมคีวามรวมมือกับมหาวิทยาลัยคูสญัญาท่ีเขมแข็งและมีกิจกรรมรวมกัน 
2.2 คณะมเีครือขายความรวมมือมาก 
2.3 คณะมทุีนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแลกเปลีย่นมาก 
2.4 คณะมคีวามหลากหลายของอาจารยเฉพาะทางตางๆ เชน อาเซียน สเปน 
2.5 คณะมีทุนสนับสนุนการฝกงานในตางประเทศ 
2.6 คณะมคีวามรวมมือกับภาคเอกชน 

3.ดานโครงการบริการสังคม 
3.1 คณะมหีลักสูตรโครงการบริการสังคมมีความหลากหลายโดยเฉพาะหลักสตูรดาน

1.ดานวิชาการ 
1.1 คณะขาดการบูรณาการระหวางหลักสูตร 
1.2 การรับนักศึกษาใหมของคณะ ไดจาํนวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย 
1.3 คณะมกีารถายทอดความรูท่ีจําเปนแกศิษยเการวมถึงกิจกรรมรวมกับสมาคม

ศิลปศาสตรมีนอย 
1.4 สถานท่ีตั้งของคณะและการเดินทางเปนอุปสรรคตอการเลือกเขาศึกษา 
1.5 คณะมชีองทางในการสื่อสารกับนักศึกษามีนอย โดยเฉพาะเว็บไซตของคณะฯ 
1.6 วิชาภาษาอาเซียนของคณะยังอยูในวิชาท่ัวไป ยังไมไดเปนวิชาโท ซึ่งอาจสงผล

ตออาจารยผูสอนท่ีตองทําตําแหนงวิชาการ 
1.7 คณะยังขาดเอกสารประชาสัมพันธหลักสตูร เอกสารประชาสมัพันธเดิมท่ีมีอยู

ไมทันสมัย ไมนาสนใจ ยังไมเปนเลมและยังไมมีเอกสารหลักสตูรท่ีอยูรวมกัน 
1.8 อาจารยท่ีมตีําแหนงทางวิชาการในคณะมสีัดสวนคอนขางนอย โดยมีอาจารย

ท่ีเปนรองศาสตราจารยและศาสตราจารยเพียง 15%  
2.ดานวิเทศสัมพันธ 

2.1 เน่ืองจากความหลากหลายของสาขาวิชาในคณะ ทําใหคณะตองเจรจามาก 
2.2 คาใชจายในการไปแลกเปลี่ยนในบางภูมิภาค/ประเทศสูง ทําใหมีนักศึกษาของ

คณะไปแลกเปลี่ยนนอย 
2.3 คุณสมบัติและเง่ือนไขในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนบางอยางเปน

ขอจํากัดแกนักศึกษาของคณะ เมือ่เขารวมโครงการแลกเปลีย่นแลวไมจบตาม
หลักสตูร 

2.4 จํานวนบุคลากรดานวิเทศสัมพันธของคณะมีนอย ทําใหการดําเนินการ
บางอยางยังทําไดไมเตม็ท่ี 

3.ดานโครงการบริการสังคม 
3.1 ปจจัยทางกายภาพของคณะ เชน หองเรียนไมพอ ท่ีจอดรถ อุปกรณใน

หองเรียน 
3.2 ระบบประเมินผูสอนของคณะยังขาดการทําขอมลูยอนกลับ 
3.3 คณะขาดการประชาสมัพันธโครงการบริการสังคมเชิงรุก  
3.4 คณะขาดการวิจัย สํารวจความตองการของผูเรียนอยางเชน รูปแบบหลักสตูร
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จุดแข็ง จุดออน 

ภาษา 
3.2 คณะมอีาจารยผูสอนในโครงการบริการสังคมมีประสบการณและมีคณุภาพมาก 
3.3 มีคาใชจายท่ีสมเหตสุมผล ผูเรียนสามารถจายได 
3.4 คณะมสีถานท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง (ทาพระจันทร) ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงได

สะดวก 
4.ดานการบริหาร 

4.1 อัตราการลาออกของเจาหนาท่ีมีนอย 
5.ดานการวิจัย 

5.1 คณะมรีะบบการสนับสนุนการดําเนินงานดานวิจัยอยางเพียงพอ 
5.2 คณะมีองคกรและบุคลากรสนับสนุนงานวิจัยอยางจริงจัง 
5.3 ภาระงานสอนของอาจารยในคณะ เอ้ือตอการวิจัย มีเงินสนับสนุนการตีพิมพและ

หลักสตูรท่ีหลากหลาย 
5.4 มีหองสมุดท่ีหลากหลาย มีทรัพยากรท่ีอํานวยความสะดวก 
5.5 อาจารยในคณะมีคณุวุฒิและความเช่ียวชาญ และมีช่ือเสียงในวงกวาง 

6.ดานกิจกรรมนกัศึกษา 
6.1 คณะมีกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถแสดงความสามารถไดอยาง

หลากหลาย 
6.2 คณะมโีครงการพัฒนาทักษะการเปนผูนําในศตวรรษท่ี 21 
6.3 คณะกรรมการนักศึกษามีกิจกรรมดานการสานสมัพันธท้ังภายในคณะและภายนอก

คณะ 
6.4 คณะมเีครือขายแกนนํานักศึกษาท้ังในรูปแบบของคณะกรรมการนักศึกษาคณะศลิป

ศาสตร แกนเอก แกนตระกูล แกนโตะ 
6.5 คณะมีการจดัทํากลยุทธดานกิจกรรมนักศึกษาท่ีรับฟงความคดิเห็นจากผูมสีวนได

เสียโดยเฉพาะนักศึกษา 
6.6 คณะมรีะบบการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมการใชชีวิตของนักศึกษา 
6.7 คณะมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการจดักิจกรรมตามความตองการของ

นักศึกษา 

ระยะสั้น การเรียนตัวตอตัว 
4.ดานการบริหาร 

4.1   อัตราการลาออกของอาจารยใหมของคณะเพ่ิมข้ึน 
4.2   คณะขาดระบบขอมูลสารสนเทศโดยรวมของนักศึกษาท่ีจะมาศึกษาในคณะ 
4.3   คณะขาดการประชาสมัพันธ และกลยุทธทางการตลาด 
4.4   คณะขาดการปฐมนิเทศสายวิชาการ เพ่ือสรางความเขาใจในองคกร 
4.5   บุคลากรของคณะยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการพัฒนาองคกร

ไปสูความเปนเลิศ EdPEx 
5.ดานการวิจัย 

5.1   งานวิจัยของคณะยังไมถูกนําไปใชประโยชน  
5.2   คณะยังขาดระบบการเขาถึงแหลงตีพิมพในระดับนานาชาต ิ
5.3   เกณฑการประเมินผลงานและความดีความชอบอาจารยเมื่อพิจารณาจาก

ผลงานวิจัยยังนําไปใชในการประเมินนอย 
6.ดานกิจกรรมนกัศึกษา 

6.1   นักศึกษามีปญหาดานสุขภาพจิตมากข้ึน 
6.2   คณะยังไมมโีครงการ/กิจกรรมในการอบรมทักษะท่ีจําเปนในการประกอบ

อาชีพและการใชชีวิตประจําวันแกนักศึกษา 
6.3   คณะขาดการประชาสมัพันธท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาท่ีท่ัวถึงและนาสนใจ 
6.4   กิจกรรมท่ีชวยสรางความสมัพันธระหวางนักศึกษาทาพระจันทรและรังสิตมี

นอย 
6.5   นักศึกษามีจํานวนมากทําใหคณะจดักิจกรรมนักศึกษาไมท่ัวถึง 
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โอกาส  ภาวะคุกคาม  

1.ดานวิชาการ 
1.1 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนทําใหบัณฑิตของคณะมโีอกาสเขาสูตลาดงาน

ในกลุมประเทศอาเซียนมากข้ึน 
1.2 สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคญัและศักยภาพของภาควิชา คณาจารย 

และศิษยเกาของคณะ 
1.3 การเพ่ิมข้ึนของโรงเรียนนานาชาตหิรือโรงเรียนท่ีสอนโปรแกรมสองภาษาใน

ประเทศไทย อาจทําใหมีผูเลือกเขาศึกษาในโครงการนานาชาติของคณะเพ่ิมข้ึนมี
ผูสนใจศึกษาหลักสตูรนานาชาติมากข้ึน 

1.4 ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลในการตดิตอสื่อสารระหวางคนไทยกับตางชาติ
มากข้ึน 

1.5 การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึนจาก
อดีต 

1.6 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนทําใหจํานวนผูเขาอบรมดานภาษาและการ
แปลเพ่ิมข้ึน 

1.7 ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอ้ือใหมีชองทางการสงเสริมการบริการ
วิชาการแกสังคม 

1.8 การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมมากในอนาคต ตองการผูมีความรูดานภาษาและ
วัฒนธรรม 

1.9 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ตางประเทศ การสรางหลักสูตรควบปริญญา การฝกงาน การวิจัยมากข้ึน 

1.10 มหาวิทยาลยักําหนดใหมรีายวิชาฝกงาน เปนตัวบังคับเลือก ทําใหเปนตัวผลักดันทํา
ใหนักศึกษาตองการฝกงานกอนจบการศึกษา 

2.ดานวิเทศสัมพันธ 
2.1   รัฐบาลใหการสนับสนุนทุนสําหรับเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน เชน โครงการ AIMS 

ของ สกอ 
2.2   นโยบายของรัฐบาลยังเอ้ือตอสาขาวิชาในคณะ 
2.3   ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศมีเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

1.ดานวิชาการ 
1.1   การปรับลดอัตราทําใหมีจํานวนอาจารยนอยลง โดยเฉพาะอาจารยท่ี

เกษียณอายรุาชการ สงผลใหในอนาคตอาจารยมีภาระการสอนมากข้ึนจาก 6 
ช่ัวโมงตอสัปดาหมาเปน 9 ช่ัวโมงตอสัปดาหซึ่งจะสงผลตอการทําวิจัย 

1.2   จากขอบังคับเรื่องการทําตําแหนงวิชาการซึ่งเริ่มบังคับตั้งแตป 2558 ทําใหใน
ป 2563 จะมีอาจารยออกเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเมื่ออาจารยออกไปแลว 
มหาวิทยาลยัจะใหอัตราคืนหรือไม เมื่อรวมกับปญหาการไมใหอัตราเพ่ิม
สําหรับอาจารยเกษียณ ภาระการสอนของอาจารยท่ีมีมากข้ึน ขอตําแหนง
ทางวิชาการไมได ก็จะยิ่งทําใหปญหาดานบุคลากรมเีพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาท่ีมีจํานวนอาจารยนอย 

1.3   จํานวนประชากรท่ีลดลงทําใหจํานวนผูเขาศึกษาลดลงดวย 
1.4   แนวโนมการสนับสนุนการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาครัฐ

และลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
1.5   มีการเปดสาขาจากมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสยีงของตางประเทศมากข้ึน 
1.6   คุณภาพของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาท่ีจะศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยลดลง 
1.7   หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ เปดหลักสูตรประเภทเดียวกันทําใหเกิดการแขงขัน

สูงข้ึน 
1.8   มีการเปดหลักสูตรอบรมท่ีคลายคลึงกันในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ มากข้ึน 
1.9   ระเบียบการรบัอาจารยใหมท่ีลาหลัง ทําใหการรับสมัครอาจารยใหม

ยากลําบากมากข้ึน 
2.ดานวิเทศสัมพันธ 

2.1   ผลการประเมินหลักสตูรสําหรับนักศึกษาท่ีไปแลกเปลี่ยนทําใหระยะเวลา
สําเรจ็การศึกษาเกิน 4 ป ทําใหหลักสูตรไมผานมีจํานวนมากข้ึน 

2.2   ระบบการศึกษาระดับปรญิญาโทในบางประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐฯ ใชเวลา
นอย ทําใหสงผลตอการเลือกไปแลกเปลีย่นของนักศึกษา 
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โอกาส  ภาวะคุกคาม  

3.ดานโครงการบริการสังคม 
3.1   นโยบายรัฐบาล เชน การเปด EEC ทําใหมีโอกาสในการเปดโครงการอบรมท่ีศูนย

พัทยามากข้ึน 
3.2   มคีวามตองการในการใชภาษาตางประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  
3.3   ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทําใหเราสามารถใชเทคโนโลยีในการสอนออนไลนได 
3.4   มีจํานวนกลุมลูกคาแบบไมเนนการรับปริญญากวางขวางข้ึน  
3.5   มคีวามตองการการศึกษา การพัฒนา Solf Skill การเรียนออนไลนมากข้ึน 
3.6   มโีอกาสในการรวมมือกับภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน 

เปนศูนยสอบ เชน การจัดทดสอบภาษาไทยมากข้ึน 
4.ดานกิจกรรมนกัศึกษา 

4.1   มีองคกรภายนอกท่ีตองการเขามารวมมือกับคณะในการจัด Job Fair จํานวนมาก 
4.2   ระบบ EdPEX ใหความสําคญักับกิจกรรมท่ีไดมาจากการรับฟงความตองการของผูมี

สวนไดเสีย 

3.ดานโครงการบริการสังคม 
3.1   มีจํานวนคูแขงทางการตลาดของโครงการบริการสังคมมากข้ึน 
3.2   มหีลักสูตรโครงการบริการทางสังคมท่ีมีความซ้าํซอนในหลายสถาบัน 
3.3   เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกต่ํา 

4.ดานการบริหาร 
4.1   ระบบการบริหารการคลังมกีารเปลีย่นแปลง 
4.2   ระเบียบขอบังคับในการรับอาจารยท่ีลาหลัง ทําใหขาดแรงจูงใจใหคนมาสมคัร 

5.ดานกิจกรรมนกัศึกษา 
5.1   ระบบการเบิกจายงบประมาณมีขอจํากัด 
5.2   ปการศึกษาไมสัมพันธกับปงบประมาณ 
5.3   มหาวิทยาลัยพันธมิตรยกเลกิกิจกรรมท่ีเคยทํารวมกับคณะ 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรชาติ ย 3: การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 
ย4: การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

ย 2: การสรางความสามารถใน
การแขงขัน 
 

ย.1: ดานความมั่นคง ย 3: การพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
 

ย 6: การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

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 
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แผนท่ีกลยุทธคณะศิลปศาสตร พ.ศ.2560-2564 

วิสัยทัศน : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร 
ย1: สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ 

GREATS 
ย2: สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิด
การเปลีย่นแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและ

สังคมโลก 

ย3: สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

ย 4: มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจดัการทีท่ันสมัย 

กลยุทธที่ 1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long 
Learning)  
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู 
สูการปฏิบัติไดจริง สรางสรรคเปน มี
เปาหมาย และมุงประโยชนสวนรวม  
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคน
พันธุ GREATs/Entrepreneur & Startup  
กลยุทธที่ 1.5 พัฒนาสรางโอกาสทาง
การศึกษาเพือ่ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูนํา
การเรียนรู 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัยนวัตกรรม
และงานสรางสรรคที่สอดคลองกับนโยบายชาติและ
จุดเดนของคณะ/มหาวิทยาลัย การตอยอดจาก
งานวิจัย/นวัตกรรมและการสงเสริมการประกวด
ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ   
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการรวมทุนวจิัยกบัหนวยงาน
ภายนอก (Matching Fund)  
กลยุทธที่ 2.3 การสงเสริมการเผยแพรผลงาน
วิชาการ 
กลยุทธที่ 2.4 สรางเครือขายงานวิจยัทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจยัและสราง
บรรยากาศในการทํางานวจิัย 
 

กลยุทธที่ 3.1 สรางความรวมมือกับองคกร/
เครือขายภายในและภายนอกประเทศและ
สอดคลองกับยุทธศาสตร โดยมุงเนนกลุมประเทศ
อาเซียนและเอเชียตะวันออก  
กลยุทธที่ 3.2 ส่ือสารธรรมศาสตรสูสากล 

กลยุทธที่ 4.1 การสรางภาคีเครือขายความ
รวมมือเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม  
กลยุทธที่ 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริการวิชาการแกสังคม  
กลยุทธที่ 4.3 การบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอนโยบายชาติ 

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร  
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มรายได-ลดตนทุน 
กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
และภูมิปญญาไทย 
กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาองคกรระบบและกลไกเพื่อ
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEX) 

การแสวงหารายได เพ่ือสนับสนนุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

การจัดการความรู  
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แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 
 
ปรัชญา 
 สรางบัณฑิตท่ีมีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค 
สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม 
 
วิสัยทัศน 
 “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร ” 
 
คานิยมองคกร  

“เคารพรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In diversity we respect and collaborate” 
 
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 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: สราง
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 
 

สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ  GREATS มี
ทักษะการเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา 
ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง 
Active Learning และปลูกฝงทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต (มธ.) 

กลยุทธที่ 1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21  
  

- จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามแนวทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (นโยบายผูบริหาร)  

- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยเฉพาะในดานที่
สะทอนใหเห็นถึงความรอบรูและความหลากหลายทาง
วิชาการ (นโยบายผูบริหาร) 

  กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long 
Learning)  

- รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต (นโยบายผูบริหาร) 

  กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู 
สูการปฏิบัตไิดจริง สรางสรรคเปน มี
เปาหมาย และมุงประโยชนสวนรวม  

- จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม
กิจกรรมในตางประเทศ (นโยบายผูบริหาร) 

- รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดใหผูเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัต ิ(แผน 12 มธ.) 

  กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคน
พันธุ GREATs/Entrepreneur & Startup  

- ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตาม
คุณลักษณะ GREAT  (แผน 12 มธ.) 

- รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเก่ียวกับผูประกอบการ (Enterpreneur)   
(แผน 12 มธ.) 

- รอยละของบัณฑิตทีผ่านการทดสอบคุณลักษณะ 
GREAT และทักษะผูประกอบการ (Enterpreneur) 
กอนสําเร็จการศึกษา (แผน 12 มธ.) 

  กลยุทธที่ 1.5 พัฒนาสรางโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

- จํานวนผูที่ผานการอบรมหลักสูตรแบบออนไลนทั้งที่
เปนระบบปดและระบบเปดสําหรับบุคคลภายนอก 
(นโยบายผูบริหาร) 

  กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูนาํ
การเรียนรู 

- จํานวนรายวชิาที่เนนการเรียนการสอนในระบบ 
Active Learning (แผน 12 มธ.) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
- รอยละของอาจารยที่ใชแนวทาง Active Learning 

ในการจัดการเรียนการสอน (แผน 12 มธ.) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: สรางสรรค
งานวิจยัและนวัตกรรมที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชงิพัฒนาตอ
สังคมไทยและสงัคมโลก 
 

ผลิตผลงานวิจัย และนวตักรรมที่มีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล  และนาํไปใช
ประโยชนอยางบูรณาการและยัง่ยืน (มธ.) 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัย
นวัตกรรมและงานสรางสรรคทีส่อดคลอง
กับนโยบายชาติและจุดเดนของคณะ/
มหาวิทยาลยั การตอยอดจากงานวิจัย/
นวัตกรรมและการสงเสริมการประกวด
ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ  

- รอยละของจํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่ไดรับรางวลัระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
นานาชาติ (แผน 12 มธ.) 

  กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก (Matching Fund)  

- สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่เปน
รวมมือกับหนวยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม ตอ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด (แผน 12 
มธ.) 

- จํานวนเงินทนุวิจัยทีไ่ดจากแหลงทุนภายนอกสถาบนั 
(นโยบายผูบริหาร) 

  กลยุทธที่ 2.3 การสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวชิาการ 

- รอยละของงานวิจัยหรืองาน สรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัด แสดง ในฐานขอมลูเปาหมายระดบั 
นานาชาติ (Scopus เทานั้น) ตออาจารย ประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจาํที ่ปฏิบตัิงานจริง (แผน 12 
มธ. นโยบายผูริหาร) 

- รอยละของบ ท ความวิ จั ยที่ ได รับ ก ารอ า ง อิ ง 
(citation) ใน Reference Journal ระดับนานาชาติ 
(Scopus เท านั้ น ) ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.) 

  กลยุทธที่ 2.4 สรางเครือขายงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

- จํานวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัยที่ทํารวมกับ
เครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั (นโยบายผูบริหาร) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
  กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพนกัวิจัยและ

สรางบรรยากาศในการทาํงานวจิัย 
- ระดับความพงึพอใจของนักวิจัยที่มีตอการพัฒนาคุณ

นักวิจัยและการสรางบรรยากาศในการทําวิจัย 
(นโยบายผูบริหาร) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สราง
เครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 

ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทาง
วิชาการ การสรางงานวิจยั และนวัตกรรม 
ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ทั้งระดับ
หนวยงานและระดบับุคคล (มธ.) 

กลยุทธที่ 3.1 สรางความรวมมือกับ
องคกร/เครือขายภายในและภายนอก
ประเทศและสอดคลองกับยุทธศาสตร โดย
มุงเนนกลุมประเทศอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก  

- จํานวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัยที่ทํารวมกัน
ระหวางหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน หรือจํานวน
งานวิจัยที่มีลักษณะเปนงานเชิงบูรณาการหรือ
งานวิจัยกลุม (นโยบายผูบริหาร) 

- จํ าน วน ค ว าม ร วม มื อ ท างวิ ช าก าร /วิ จั ย  กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนํ าในระดับ  Top 500/องคกร
ระหวางประเทศ(แผน 12 มธ.) 

- รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา
ตอนักศึกษาทั้งหมด (แผน 12 มธ.) 

- รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.) 

- รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.) 

- รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตออาจารย
ประจําปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.) 
 

  กลยุทธที่ 3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล - จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดจาก
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/
องคกรระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/
ชุมชน (แผน 12 มธ.) 

- จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัที่เขาไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ องคกรที่กําหนดนโยบายระดับชาติ 
และ/หรือนานาชาติ (แผน 12 มธ.) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: มุงเนน
คุณภาพการใหบริการวิชาการแก
สังคม 
 

1. คณะฯ สามารถนาํความรูทีไ่ดจากการ
บริการทางวชิาการมาบูรณาการในการเรียน
การสอนหรือการวิจัย และสังคมไดรับ
ประโยชนจากความเชี่ยวชาญของคณะฯ 
(มธ.) 
2 .ใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวย
คุณภาพแกชุมชนและสังคม (มธ.) 

กลยุทธที่ 4.1 การสรางภาคีเครือขาย
ความรวมมือเพื่อการบริการวิชาการแก
สังคม  
 

- จํานวนชุมชนที่ไดรับการบูรณาการองคความรูเพื่อ
สรางชุมชนตนแบบ (แผน 12 มธ.) 

- จํานวนภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อการบริการ
วิชาการแกสังคม (นโยบายผูบริหาร) 

  กลยุทธที่ 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริการวิชาการแกสังคม  

- รอยละของความสําเร็จในการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริการวิชาการแกสังคม (นโยบาย
ผูบริหาร) 
 

  กลยุทธที่ 4.3 การบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอนโยบายชาต ิ

- จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ ในประเทศ/ตางประเทศ (แผน 12 มธ.) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความ
มั่นคง และยัง่ยืน ดวยการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย 

พัฒนาระบบงานและศักยภาพบคุลากรให
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 
(มธ.) 

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหาร  
 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่มีตอการดําเนินงานดานตางๆของคณะฯ 
(นโยบายผูบริหาร) 

  กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- รอยละของความสําเร็จในการจดัทําแผนบริหารทรัพยากร
มนุษย (แผน 12 มธ.) 

- รอยละของอาจารยที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ทักษะ/ประสบการณ ทั้งในและตางประทศ (แผน 12 
มธ.) 

- รอยละของบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ดรับการเพิ่มพูน
ความรู/ทักษะ/ประสบการณ ทัง้ในและตางประเทศ 
(แผน 12 มธ.) 

- อัตราคงอยูของบุคลากรสายสนบัสนนุ (นโยบาย
ผูบริหาร) 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
- ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉล่ีย (นโยบาย

ผูบริหาร) 
  กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มรายได-ลดตนทุน - รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากโครงการบริการวิชาการ

แกสังคมในรูปแบบตางๆ  (นโยบายผูบริหาร) 
- ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบ

คลังตอรายไดรวม) (นโยบายผูบริหาร) 
  กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
- จํานวนกิจกรรมสงเสริมทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (นโยบายผูบริหาร) 
  กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาองคกรระบบและ

กลไกเพื่อการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
(EdPEx) 

- รอยละความกาวหน าของการดํ า เนินงานตาม
แผนพัฒนาองคการในระยะ 3 ป (นโยบายผูบริหาร) 
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะ GREATS 
1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แผนงานการจัดการศึกษา 

1. โครงการเงินประจําตาํแหนงทางวชิาการของอาจารยชาวตางประเทศ 
2. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสตูรวชิาเอกหรือวิชาโท
หลักสูตรใหม 
3. โครงการการจัดทาํหลักสูตรวชิาเอกสาขาวชิาเกาหลีศึกษา 
4. โครงการการจัดทาํหลักสูตรแบบสองปริญญาระหวางหลักสตูรนานาชาติของ
คณะฯและหลกัสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
5. โครงการศึกษาภาคฤดูรอนตางประเทศ 
6. โครงการ Open House หรือ Road Show ของหลักสูตรปริญญาตรี 
7. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 

 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายวชิาการ 

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่การเรียนรูตลอดชีวิต  
(Life Long Learning) 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการคัดเลือกระดับปริญญาตรี     
2. โครงการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ โครงการ
บูรณาการหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก 
3. โครงการคัดเลือกระดับบัณฑติศึกษา 
4. โครงการสัมมนาหรือเผยแพรงานนิพนธของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา/รวม
นักศึกษาที่ไดรับทุน สกว.) / (โครงการจัดพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. โครงการสงเสริมวิชาการ "สรรพศาสตรสรรพศิลป" 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัตไิดจริง สรางสรรคเปน 
มีเปาหมายและมุงประโยชนสวนรวม 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ active learning 
2. โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สําหรับ
อาจารย 
3. โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนแบบ active 
learning 
4. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยแีละการเรียนแบบออนไลน เพื่อสนับสนนุการ
เรียนการสอนแบบ active learning 
5. โครงการสนับสนุนการเขารวมหรือนําเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6. โครงการสนับสนุนการนําเสนองานในที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
7. โครงการสัมมนาทางวชิาการรวมกันระหวางองคกรระหวางประเทศและ
นักศึกษา 
8. (โครงการ Active Learnning) (โครงการทัศนศึกษาหรือศึกษาในพืน้ที่ของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
9. โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการฝกงานในตางประเทศหรือการ
ทํางานในองคกรระหวางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สําหรับเงิน
ทุนการศึกษาใชงบอุดหนุน ป.ตรี) 
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA 
11. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวชิาการระดบัชาต ิ

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
 
 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
ผูชวยคณบดีฝายสงเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคนพนัธุ GREATs/Entrepreneur & 
Startup 

แผนงานกิจการการศึกษา 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ GREATS 
2. โครงการ Asean Seed Camp 
3. เงินอุดหนุนพฒันานักศึกษา(โครงการสงเสริมการมี "สุขภาพจติดี" แก
นักศึกษา) 
 4. โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
5. โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่
ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
6. โครงการปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ/มัชฉิมนิเทศ 
 
7. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิตและ well-being สําหรับนกัศึกษา 
 

 
รองคณบดีฝายวชิาการ 
รองคณบดีฝายการนักศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 

1.5 พัฒนาสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม 

แผนงานกิจการการศึกษา 
1. ทุนการศึกษา (ทนุการศึกษาคณะศิลปศาสตร) 
2. ทุนฉุกเฉิน (ทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร) 
3. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวชิาการหรือการวิจัยแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
4. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา จาํนวน 15 ทุน 

 
รองคณบดีฝายการนักศึกษา 
รองคณบดีฝายการนักศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
 

1.6 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูนําการเรียนรู แผนงานวิจัย 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฒันาตอสังคมไทยและสงัคมโลก 
2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัยนวตักรรมและงานสรางสรรคที่
สอดคลองกับนโยบายชาตแิละจดุเดนของคณะ/มหาวิทยาลัย 
การตอยอดจากงานวิจยั/นวตักรรมและการสงเสริมการประกวด
ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูระดับนานาชาต ิ  

แผนงานวิจัย   
1. ทุนสนบัสนนุการทาํวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยระดบันานาชาต ิ
2. เงินอุดหนุนการเขียนตํารา การทําเอกสารทางวิชาการ และการตีพิมพ
เผยแพรตํารา 
 

 
รองคณบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 
 
รองคณบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 
 

2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก  
(Matching Fund) 

แผนงานวิจัย    

2.3 การสงเสริมการเผยแพรผลงานวชิาการ แผนงานวิจัย 
1. เงินอุดหนุนโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
2. เงินอุดหนุนโครงการประชาสมัพันธเชิงรุก 
3. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดบันานาชาต ิ
 
4. โครงการจัดทาํวารสาร 
 

 
รองคณบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 
รองคณบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 
ผูชวยคณบดีฝายสงเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
รองคณบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 
 

2.4 สรางเครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แผนงานวิจัย 
1. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความรวมมือจัดประชุมวิชาการรวมกับ
สถาบนัการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
2. โครงการศิลปเสวนา 

 
รองคณบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม 
 
ผูชวยคณบดีฝายสงเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
 

2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสรางบรรยากาศในการทาํงานวจิัย แผนงานวิจัย 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3.1 สรางความรวมมือกับองคกร/เครือขายภายในและภายนอก
ประเทศและสอดคลองกับยุทธศาสตร โดยมุงเนนกลุมประเทศ
อาเซียนและเอเชียตะวนัออก 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ป พระประสูติกาลสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (6 พ.ค. 2566) 
2. เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการสรางเครือขายภายในและภายนอก
ประเทศ (โครงการเจรจาธุรกิจ) 
3. โครงการฝกงานในตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. โครงการแนะแนวขอมูลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝกงานใน
ตางประเทศ 
5. โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
6. โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและพฒันา MOU กับหนวยงาน/มหาวทิยาลัย
ทั้งในและตางประเทศ 
7. โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมระหวางนักศึกษาใน 
ASEAN เอเชียและนานาชาต ิ
8. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมกับหนวยงาน/มหาวิทยาลยัทั้งในและ
ตางประเทศ 
9. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตกุะตางประเทศ (visiting professor+fellowship) 
10. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษาตางประเทศ 

 
คณบดีและกรรมการดําเนนิงานที่แตงตั้ง
โดยคณะฯ 
คณบดีและรองคณบดฝีายวิเทศสัมพันธ 
 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
 

3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4.1 การสรางภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อการบริการวิชาการ
แกสังคม 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม      
1. โครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการแกสังคม แผนงานบริการวิชาการแกสังคม       

1. โครงการจัดการเรียนการสอน Online 
2. โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ 

 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 

4.3 การบริการวิชาการที่ตอบสนองตอนโยบายชาต ิ แผนงานบริการวิชาการแกสังคม       
1. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองนโยบายของชาต ิ

 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคงยั่งยืนดวยการบริหารจัดการทีท่ันสมยั 
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร แผนงานบริหาร 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาระบบ ERP 
3. โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเร่ืองการผลักดันใหแผนฯ บรรลุตามวิสัยทัศน 
4. โครงการใหความรูเร่ืองการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและโครงการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ 
5. โครงการจัดการความรูระดับคณะฯ ภาควชิาและโครงการพิเศษและสาย
สนับสนนุ 
6. โครงการจัดทาํระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลปศาสตร 
7. โครงการสัมมนาจัดทําแผนยทุธศาสตรระดบับัณฑิตศึกษา 
 
8. โครงการ Roadshow ศิลปศาสตรสัญจร 
9. โครงการจัดทาํวิชาออนไลน 
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร 

 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 
รองคณบดีฝายการคลงัและบริการสังคม 
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
 
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
 
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจนัทรและ
บัณฑิตศึกษา 
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 
 
ผูชวยคณบดีฝายมาตรฐานหลักสูตร 

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1. โครงการสนับสนุนการขอตําแหนงชํานาญการพิเศษของบุคคลากรสาย
สนับสนนุ 

 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอปริญญาโท - เอก (อาจารย) 
3. โครงการอุดหนุนหนวยกิตของขาราชการและเจาหนาที่ศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 
4. โครงการฝกอบรม/สัมมนา (อาจารย)     
5. โครงการพัฒนาบุคคลากร (พัฒนาอาจารยอาจารยชาวไทยและตางชาติ) 
6. โครงการพัฒนาบุคคลากร (สมัมนาเพื่อการบริหารสายสนบัสนุนวชิาการ) 
 

รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 
 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 

5.3 เพิ่มรายได - ลดตนทนุ แผนงานบริหาร  
5.4 สงเสริมทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แผนงานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา 

1. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอด เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
 
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย 

5.5 พัฒนาองคกรระบบและกลไกเพื่อการพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศ (EdPEX) 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการสือ่สารแผนกลยทุธจากคณบดีสูประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
2. โครงการสํารวจและวิเคราะหขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. โครงการประชาสัมพันธใหความรูการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEx) 
 

 
คณบดี รองคณบดีฝายวางแผนฯ และ
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 
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คาเปาหมายและตัวช้ีวัดผลลัพธในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

 การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดของคณะฯ แบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. ใชคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2. กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานของคณะฯ ใน
รอบ 4 ปที่ผานมา โดยข้ึนอยูกับบริบทของตัวชี้วัดและการดําเนินงานในดานนั้นๆ ของคณะฯ เปนสําคัญ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบรอบปงบประมาณ 

*กําหนดคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด, **กําหนดคาเปาหมายตาม Baseline Data ของคณะฯ, N/A = Not Available 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS “Transforming you into GREATS” 

ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยวัด 
Baseline Data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 

เปาประสงค :   สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS  มีทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และ 
ปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 
GREAT*  

รอยละ N/A 81.39 89.91 N/A 90 90  

1.2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS 
(Next Generation Leadership) /Entrepreneur /Digital 
skills* 

คะแนน N/A N/A  N/A N/A 75 75  

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT)  คะแนน N/A N/A  N/A N/A 45 45  

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต** รอยละ 92.79 93.08 96.29 N/A 96.30 96.31 

1.5 คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย* คะแนน N/A N/A N/A N/A 4.25 4.25 

1.6 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก** รอยละ 
92/262*100 

=35.11 
90/260.50*100 

=34.55 
92/265*100 

=34.72 
N/A 34.73 34.74 

1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก** รอยละ 
69/3,858*100 

=1.79 
65/4,034*100 

=1.61 
58/4,212*100 

=1.38 
N/A 1.39 1.40 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก (Innovating research for Impact) 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยวัด 
Baseline Data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 

เปาประสงค :  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนําไปใชประโยชนอยางบูรณาการและยั่งยืน 

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัด
แสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาต ิ(Scopus) ตอ
อาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง**  

รอยละ 
6/234*100 

=2.56 
5/235.5*100 

=2.12 
9/248*100 

=3.63 
N/A 30 30 

2.2  จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน /กอใหเกิดการเปลีย่นแปลง (Impact) /
โครงการ Startup ที่ประสบผลสาํเร็จ** 

เรื่อง/
ผลงาน 

10 12 8 N/A 13 14 

2.3  รอยละของจํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่
ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

       

2.3.1 รอยละของจํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 
และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด* 

รอยละ 3/262.5*100 
=1.14 

2/260.5*100 
=0.77 

3/265*100 
=1.13 

N/A 5 6 

2.3.2 รอยละของจํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ตอนักศึกษาทั้งหมด* 

รอยละ 9/3,911*100 
=0.23 

2/3,878*100 
=0.05  

(นับแคนานาชาติ) 

0/4,208*100 
=0  

(นับแคนานาชาติ) 
N/A 0.7 0.8 

2.5 เงินทุนสนับสนุนการวจิัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา** 

บาท 10,975 30,903 10,324 N/A 19,100 19,200 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ “Going for great together” 

ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยวัด 
Baseline Data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 

เปาประสงค :  ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การสรางงานวจิัยและนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด**  รอยละ 38/3,858*100 
=0.98 

29/4,034*100 
=0.72 

36/4,208*100 
=0.86 

N/A 0.97 1.02 

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ
นักศึกษาทั้งหมด* 

รอยละ 188/3,858*100 
=5.78 

210/4,034*100 
=5.80 

186/4,208*100 
=4.42 

N/A 7 8 

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง** 

รอยละ 61/233*100 
=26.18 

69/247*100 
=30.56 

69/247*100 
=28.81 

N/A 31.29 31.30 

3.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตออาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง** 

รอยละ 
10.01 8.67 12.89 N/A 19 21 

3.5 จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก** ผลงาน 0 1 0 N/A 2 3 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล “ World Class services for The People” 

ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยวัด 
Baseline Data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 

เปาประสงค : เพื่อใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแกชุมชนและสังคม 

4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค  

โครงการ/ 
ชุมชน 

5 5 5 N/A 5 5 

4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 86.80 83.34 85.43 N/A 7 8 



26 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย “Best Sustainable and Smart University” 

ตัวชี้วัดผลลัพธ หนวยวัด 
Baseline Data คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 

เปาประสงค : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบคุลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

5.2 การดําเนินการ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” ตามนโยบายมหาวิทยาลัย        

5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable Development 
Goals (SDG) ที่บรรลุวัตถุประสงค* 

รอยละ 
- - - N/A 100 100 

5.2.2 รอยละของโครงการดาน Smart Technology ที่บรรลุ
วัตถุประสงค* 

รอยละ 
- - - N/A 100 100 

5.3 ความสามารถในการพึง่พาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลงัตอ
รายไดรวม)** 

รอยละ 
49.55 31.85 32.43 N/A 32.40 32.35 

5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย* คาเฉลี่ย 85.14 82.68 83.41 N/A 80 80 

5.5 การไดรับการยอมรับ /รางวัล /การรับรองมาตรฐานดานการ
จัดการ** 

ไดรับการ
รับรอง/
รางวัล 

1 1 0 N/A 1 1 
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ตัวช้ีวัดตามจุดเนนของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ 
 คาเปาหมาย 

หนวยวัด ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและ
สังคมโลก (Innovating research for Impact) 
 

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัด
แสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ตอ
อาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง**  

รอยละ 
8/250*100 

=3.20 
9/250*100 

=3.60 
 

 2.2 รอยละของจํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตอ
นักศึกษาทั้งหมด* 

รอยละ 8/4,000*100 
=0.20 

10/4,000*100 
=0.25 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความเปนนานาชาติและ
เครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ “Going 
for great together” 

3.1 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน
ตางประเทศ รอยละ 

15/4,000*100 
=0.38 

18/4,000*100 
=0.45 

 

* กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานจริงในปงบประมาณที่ผานมา และประเมินผลทุกรอบสิ้นปงบประมาณ 


