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1.ปรัชญา 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
2. วิสัยทัศน์ 
 “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  
 
3. ค่านิยมองค์กร 

 
 
 

 
บนความหลากหลาย เราจะ “ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน” (Respect) และจะ “ท างานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังจากทุกภาคส่วน 

ทั้งภายในและภายนอก ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ” (Collaborate) 
  
4. พันธกิจ  

4.1 จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

“เคารพร่วมใจบนความหลากหลาย” 
“In diversity we respect and collaborate” 
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4.2 เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการแก่สังคมไทยและสังคมโลก 
4.3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและโลก รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
4.4 ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. แผนงาน/โครงการ 
 5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 
       เป้าประสงค์ สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มธ.) 
 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) 
โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน
รูปแบบใหม่ 

1. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

1. พัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ อาจเป็นบางส่วนของ
รายวิชา หรือท้ังรายวิชา 

2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้สื่อการสอน
ออนไลน์และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ระหว่างผู้สอน 

3. เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบตลาดวิชาหรือ credit 
bank ของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ
การสอน 

2. จัดท าคลิปการสอน โดย
อาจจ้างบริษัทภายนอกมา
ด าเนินงาน 

3. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้สื่อ
การสอนออนไลน์และ
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 2. โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนตามแนวทาง 
Active Learning 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติ

จริง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ 

Soft skill 

1. จัด workshop  

2. จัดกิจกรรมน าเสนอ

ผลงานวิชาการ 

3. กิจกรรมการออก

ภาคสนาม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรม
สร้างคนพันธุ์ 
GREATS/Entrepreneur & 
Startup 

1. โครงการสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานในที่ประชุม
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
การท าวิจัยและน าเสนองานสู่
สาธารณะ 

2. แสดงศักยภาพของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ 

เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนไปน าเสนอ เช่น อบรม
การเขียนบทคัดย่อ การ
น าเสนองาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

1. เพ่ือนักศึกษาทราบแนวทางใน
การปรับตัวเพ่ือใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือวางแผนจัดการเรียนการ
สอน 

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและ
เห็นความส าคัญของกิจกรรม
นักศึกษา 

1. โครงการสืบสานต านาน
ศิลป์ 

2. โครงการวันแรกพบ 
 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 3. โครงการส่งเสริมความ

ถนัดและพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ greats 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการ  L arts  smart 
graduate 

2. โครงการจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

 4. โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่โลกการท างานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นใจในการท างาน 

1. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
นักศึกษาก่อนไปท างาน 

2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพ่ือการท างาน 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

 5. โครงการฝึกงานใน
ต่างประเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

1. สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ 

2. เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ตลอดจนทุนการศึกษาใน
ต่างประเทศให้เข้าถึง
นักศึกษาทั้งท่าพระจันทร์และ
รังสิต 

1. ให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่ไปฝึกงานใน
ต่างประเทศตามเครือข่าย
ของคณะหรือที่นักศึกษา
หามาเองผ่านการ
พิจารณาของกรรมการ
ฝึกงาน 

2. จัดบูทกิจกรรมเผยแพร่ที่
ท่าพระจันทร์และรังสิต 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 6. โครงการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ด้วยภาษาต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์วิจัยได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 

4. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการ
เขียนโครงงานวิจัย การขอทุน
วิจัย และ การขออนุมัติ
จริยธรรมวิจัยในคน ฯลฯ 

5. ส่งเสริมหลักสูตรให้มีความ
เข้มแข็งทางวิขาการ 

6. เพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท่ีสร้างความ
โดดเด่นให้งานวิจัยและ
โครงการอื่น ๆ 

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ/
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

2. จัดอบรมทักษะการ
ท างานเป็นทีม 

3. จัดอบรมทักษะการเขียน
โครงงานวิจัย – การ
เขียนบทความ 

4. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้
เกิดกลุ่มวิจัยที่ท างานเชิง
รุกตอบสนองนโยบาย
ชาติ 

5. ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาทุน 

6. จัดหาแหล่งตีพิมพ์ที่ได้
มาตรฐานการวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 7. โครงการสร้างเครือข่าย

กับภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสการ
ท างานจริง 

2. เพ่ือให้มีเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ท างาน 

1. แสวงหาเครือข่ายใน
ภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการ  

2. จัดระบบ TA สนับสนุน
การท างานเชิงวิชาการ 

3. จัดหาสถานที่ฝึกงาน
ส าหรับนักศึกษาปริญญา
โท-เอก 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 

 8. โครงการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือ
กิจกรรมระหว่างนักศึกษา
ใน ASEAN เอเชีย และ
นานาชาติ 

1. เพ่ือสร้างนักศึกษาที่มี
ศักยภาพในการท างานด้าน
วิเทศสัมพันธ์  

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์ในการเดินทาง
และการจัดกิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษาต่างชาติ 

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทั้ง
ทางด้านวิชาการและกิจกรรม
ในระดับนักศึกษา 

1. จัดตั้งกลุ่ม L' Arts 
Global Network  

2. ให้โอกาสนักศึกษาได้ร่วม
ต้องรับแขกของคณะและ
คณะผู้มาเยือน  

3. จัดกิจกรรมช่วง 
Summer เพ่ือให้
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้เดินทางไปหา
ประสบการณ์ในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 9. โครงการจัดกิจกรรม

ส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาที่มาศึกษาที่คณะศิลป
ศาสตร์ 

1. จัดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาต่างชาติ  

2. จัดกิจกรรมระหว่าภาคให้
นักศึกษาแลเปลี่ยนได้
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

3. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายตลาดเพ่ือ
เพ่ิมฐานผู้เรียนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

1. โครงการจัดท าหลักสูตร
ปริญญาตรีวิชาเอก
เกาหลีศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรเกาหลีศึกษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและ
จัดท ารายงาน 

2. จัดท า มคอ. 2 ที่ทันสมัย 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแพร่หลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรภาษาไทยแบบ
สองปริญญาในระดับ

1. พัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
แบบสองปริญญา เพ่ือเปิดรับ
นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่

1. เจรจาตกลงความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในจีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปริญญาตรีกับ
มหาวิทยาลัยในเกาหลี 
ญี่ปุ่น และจีน 

หลักสูตรภาษาไทย ที่คณะ
ศิลปศาสตร์ เป็นเวลา 2 ปี (ปี
3-4) 

2. พัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี 

2. ร่วมกันพัฒนา มคอ.2 

 3. โครงการศิลปศาสตร์
สัญจรภายในและ
ภายนอกประเทศเพ่ือ
เพ่ิมฐานผู้เรียนทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเข้าเรียนต่อที่คณะศิลป
ศาสตร์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น 

2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะศิลปศาสตร์ให้แก่ตลาด
ต่างประเทศ 

1. ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของ
นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาต่อ
ที่คณะ  

2. ติดต่อโรงเรียนมัธยมใน
พ้ืนที่เป้าหมายเพื่อขอเข้า
ท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

3. ร่วมมือกับคณะอ่ืนๆ 
ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(เช่น SIIT PBIC) ในการ
ออกบูธตลาดต่างประเทศ 

4. เดินทางไปประชาสัมพันธ์
ที่ประเทศเป้าหมาย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 4. โครงการพัฒนารายวิชา

เพ่ือขยายฐานผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษาชาว
ต่างประเทศ 

1. เพ่ือขยายฐานผู้เรียน
ชาวต่างชาติ 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
เป็นที่รู้จัก 

3. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีพ 

4. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนที่มีนักศึกษาต่างชาติ 

5. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนา
ศักยภาพและพร้อมปรับตัวใน
บริบทใหม่ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนา
สื่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสริมอาจารย์ให้เข้า
อบรมความรู้ด้านการผลิต
สื่อการสอนออนไลน์ 

3. สนับสนุนทุนพัฒนา
อาจารย์ให้มีศักยภาพใน
การใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อการสอน 

4. จัดท าเนื้อหาวิชาการและ
เผยแพร่ผลงานทางสื่อ
ออนไลน์ 

5. ก าหนดโควต้าการรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

6. ให้ทุนสนับสนุนนักเรียน
ต่างชาติ แก่มหาวิทยาลัย
ที่มีข้อตกลงร่วมระดับ
คณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา 
ต่างชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเกณฑ์
การรับสมัคร การให้ทุน และ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เพ่ือให้ได้ผู้สมัครที่มีความโดด
เด่น 

1. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
คณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก 

2. เพ่ือน าเสนอศักยภาพ ความโดด
เด่น ความทันสมัยของหลักสูตร 

3. เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรง
กลุ่มมากข้ึน 

1. ออกงาน Education Fair 
2. จัดกิจกรรม Open 

House 
3. จัดกิจกรรม Road Show 
4. จัดท าโบร์ชัวร์ที่สวยงาม 

ทันสมัย 
5. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

เข่น คลิป 
6. ศึกษาเอกลักษณ์ของแต่

ละหลักสูตร 
7. จัดท าคลิปวิดีโอสั้นส าหรับ

แต่ละสาขา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์กร 

 2. โครงการรับสมัครบัณฑิต
ออนไลน์ 

1. เพ่ือเรียนรู้ระบบการรับสมัคร
แบบใหม่ในปี 64 

2. เพ่ือปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับผู้สมัคร การสอบเข้า 

1. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมวิธีการ
รับสมัคร 

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการรับสมัคร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้

ประโยชน์ในการบริหาร
หลักสูตร 

 3. โครงการทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา ป.โท-
เอกที่มีความโดดเด่น 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่มีผลการ
เรียนโดดเด่นได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก 

2. เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
เข้มแข็งและสร้างบุคลากร
ด้านการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

1. ก าหนดแนวทางการ
คัดเลือกนักศึกษาที่
สมควรรับทุน 

2. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 
3. ก ากับติดตามและส่งเสริม

นักศึกษาทุนให้มีความ
โดดเด่น 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 

 4. โครงการแนะแนวข้อมูล
โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตลอดจนทุนการศึกษาใน
ต่างประเทศให้เข้าถึงนักศึกษาทั้ง
ท่าพระจันทร์และรังสิต 

จัดบูทกิจกรรมเผยแพร่ที่ท่า
พระจันทร์และรังสิต 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 
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 5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
  เป้าประสงค์ ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและน าไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน (มธ.) 
 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดผลักดัน
งานวิจัย/นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายชาติหรือจุดเด่นของ
คณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึง
ต่อยอดงานวิจัย/นวัตกรรม 
ส่งเสริมการเผยแพร่และการ
ประกวดผลงานวิจัย/
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ไปสู่ระดับนานาชาติ 

1. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ ประชุมกับ
ภายนอกองค์กรเพ่ือ
ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

เพ่ือเป็นเวทีส าหรับนักศึกษาและ
คณาจารย์ของคณะฯ ในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1. จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

2. ปชส. และส่งเสริมให้ 
นศ.น าบทความไป
ตีพิมพ์ในวารสาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 

 2. โครงการสนับสนุนการท า
วิจัย 

1. เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยของ
อาจารย์ 
2. เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการท า
วิจัยเฉพาะทาง  

2. พัฒนาระบบ Mentor 
3. Research Camp  
4. Research Clinic  
5. Publication Clinic  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม และ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6. สนับสนุนการท าวิจัยที่

พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
เดิม  

7. ส่งเสริมให้มีการท าวิจัย
ในรูปแบบชุด
โครงการวิจัย 

8. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหญ่
ให้เป็น Mentor  

9. พัฒนาระบบและกลไก
เพ่ือค้นหาและ
เสริมสร้างจุดเด่น
งานวิจัยที่มีความเป็น
ศิลปศาสตร์  

10. สร้างความร่วมมือด้าน
วิจัยกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  

11. MOU PLUS  
12. พัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
13. จัดสัมมนา ทัศนศึกษา 

การฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะวิจัย 

 3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายกับนักวิจัย
ภายนอกคณะ  

เพ่ือสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายนอก
คณะ 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยภายนอก
คณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

 4. โครงการส่งเสริม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย 

เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย 

1. เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
สู่สาธารณะ  

2. พัฒนาระบบการให้
ข้อมูลข่าวสารการวิจัย
จากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก  

3. พัฒนาระบบการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย  

4. ตรวจแก้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับบทความวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ใน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมสัดส่วน
งานวิจัยด้วยการสร้างแรง
บันดาลใจและบรรยากาศใน
การท าวิจัย 

1. โครงการศิลป์เสวนา 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ 

2. เพ่ือส่งเสริมการอภิปราย
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ต่างสาขาทั้งในและนอกคณะ 

3. เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นที่เป็นมิตรในหมู่
ผู้เข้าร่วม 

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้
สายมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กับสังคมปัจจุบัน 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ 

 2. โครงการสร้างแรงจูงใจ
และบรรยากาศในการท า
วิจัย 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศใน
การท าวิจัย 

1. สนับสนุนรางวัลส าหรับ
นักวิจัย 

2. เชิดชูเกียรตินักวิจัย  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. สนับสนุนรางวัลส าหรับ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 
4. สร้างแรงจูงใจและ

บรรยากาศในการท า
วิจัย 

 
 

5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  เป้าประสงค์ ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล (มธ.) 
 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กร/เครือข่าย
ภายในและภายนอกประเทศที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

1. โครงการประชุมทาง
วิชาการหรือกิจกรรม
ทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือ
กับองค์กร/เครือข่าย
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษาและบุคคลากรของ
คณะศิลปศาสตร์ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

2. สร้างและต่อยอดเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

1. คณะเป็นเจ้าภาพและ/
หรือร่วมมือกับสถาบัน
เครือข่ายจัดประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

2. คณะสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. เพ่ิมโอกาสในการท าวิจัยหรือ

ผลิตผลงานวิชาการข้ามสถาบัน 
ข้ามสาขา และในระดับ
นานาชาติ 

นานาชาติ ของสาขา/
ภาควิชาต่างๆ 

 2. โครงการเจรจา ลงนาม 
ติดตามและพัฒนา 
MOU กับหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านวิชาการ  

2. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ  

3. เพ่ือวางแผนพัฒนาหลักสูตร
ของคณะศิลปศาสตร์ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มีความทันสมัย
และมีมาตรฐานสากล 

4. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์และ

1. เดินทางเยือน
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา
และมหาวิทยาลัยที่มี
ประโยชน์ต่อคณะเพ่ือ
เจรจาความร่วมมือทั้ง
ในและต่างประเทศ 

2. แสวงหาเครือข่าย
ภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ 

3. เจรจาเพ่ือขอการ
สนับสนุนในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ และ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 



18 
 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา กับหน่วยงาน
ภายนอก 

 4. โครงการแลกเปลี่ยน
อาคันตุกะต่างประเทศ 
(visiting professor + 
fellowship) 

1. สร้างความเป็นนานาชาติให้กับ
คณะศิลปศาสตร์ 

2. เป็นแหล่งพ านักของ
นักวิชาการต่างชาติที่มีชื่อเสียง
ในขณะที่อยู่ประเทศไทย  

3. สร้างเครือข่ายให้กับคณะศิลป
ศาสตร์โดยเฉพาะระดับ
อาจารย์และนักวิจัย 

1. ประการโครงการให้
อาจารย์ประจ าสาขา
ได้รับทราบ  

2. สาขาที่สนใจส่งชื่อผู้ที่
ต้องการเชิญให้กับงาน
วิเทศ  

3. กรรมการวิเทศ
สัมพันธ์ร่วมพิจารณา
และประกาศผล 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 
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 5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   เป้าประสงค์ 
   1. คณะฯ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ (มธ.) 
   2. ให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม (มธ.) 
 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบ
การจัดหลักสูตรการอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด   

1. โครงการปรับปรุงและ
จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะในการท างาน 

เพ่ือปรับปรุงและจัดโครงการอบรม
เพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็นในการท างาน
ให้กับผู้ที่สนใจ 

โครงการปรับปรุงและจัด
อบรมเพ่ิมพูนทักษะในการ
ท างาน 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม 

 2. โครงการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์แก่ผู้ที่
สนใจ 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ 

โครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ
สถานที่ตั้งและพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพของคณะเพ่ือเอ้ือ
ต่อการบริการทางวิชาการ 

1. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
ห้องบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
บริการทางวิชาการ 

1. เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่กายภาพของ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมให้ดึงดูดผู้มาติดต่อมาก
ยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศที่เหมาะสม
แก่การเรียน 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีกายภาพ 
2. เพ่ิมแสงสว่าง การ

ควบคุมเสียง และ
อากาศภายใน
ห้องเรียน 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้พร้อม 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม และ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการ

เรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ 
และผู้รับบริการ 

และมีระบบตรวจสอบ
สม่ าเสมอ 

4. ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยและ
สุขอนามัย 

 2. โครงการปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

เพ่ือปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
โครงการบริการแก่สังคมให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

โครงกาจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยเน้นความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์และ
การมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ภาษา 
 

1. โครงการปรับปรุงระบบ
การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์โดยเน้น
ความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์และการมี
อาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ภาษา 

เพ่ือปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์โดย
เน้นความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
และการมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ภาษา 

โครงการปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยเน้นความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์
และการมีอาจารย์ที่เป็น
เจ้าของภาษา 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรเพ่ือรับ
ใช้สังคม 

1. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการ
บริการสังคม (Service 
Learning) 

เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นประสบการณ์จริง  
 

1. สนับสนุนให้รายวิชาใน
หลักสูตรที่มีศักยภาพ 
น ามาจัดเป็นโครงการ
บริการสังคม  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนารายวิชาใหม่ที่
พัฒนาร่วมกันระหว่าง
หลักสูตรเพื่อน ามา
จัดเป็นโครงการบริการ
สังคม  

 2. โครงการให้บริการชุมชน
โดยรอบคณะศิลป
ศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์
และศูนย์รังสิต 

เพ่ือให้บริการชุมชนโดยรอบคณะ
ศิลปศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์และ
ศูนย์รังสิต 

1. จัดท าแผนการจัดท า
โครงการบริการสังคม
ให้กับชุมชนโดยรอบ
คณะศิลปศาสตร์ทั้งท่า
พระจันทร์และศูนย์
รังสิต 

2. จัดโครงการบริการ
สังคมให้กับชุมชน
โดยรอบคณะศิลป
ศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์
และศูนย์รังสิต 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม 

 3. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์คลัง
สมองทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนยค์ลังสมองทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม 

2. โครงการจัดฝึกอบรม  

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบริการสังคม 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
(Think Tank 
Academy for Life-
long Learning: TALL) 

 
 
 
 55 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
   เป้าประสงค์ พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (มธ.) 
 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์กร 

1. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในคณะศิลป
ศาสตร์ 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันของบุคลากร
ภายในคณะศิลปศาสตร์ 

2. เพ่ือสร้างความผูกพันอันดี
ต่อองค์กร และน ามาต่อ
ยอดในการท างานบูรณา
การเพ่ือคณะศิลปศาสตร์ 

1. สัมมนาบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ 
2. สัมมนาบุคลากรประจ าปีคณะศิลป

ศาสตร์ 
3. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ (เรื่อง
การใช้ชีวิตส่วนตัวและการท างาน) 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ 

 2. โครงการอนุรักษ์ 
บูรณาการ 
สร้างสรรค์ สืบทอด 

1. เพ่ือเพ่ิมพูน พัฒนาและ
บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่

1. อบรมองค์ความรู้หรือเครื่องมือในการ
ท างานใหม่ๆให้กับบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

ทันสมัยและเป็นประโยชน์
ต่อคณะศิลปศาสตร์ 

2. บุคลากรสามารถท า
ความรู้จักซึ่งกันและกัน 
ผ่านกิจกรรมที่ด าเนินการ
ในแต่ละครั้ง น าไปสู่ความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
การด าเนินงานของคณะ
ศิลปศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ 

2. ทัศนศึกษาสถานที่ทางวัฒนธรรมหรือ
ศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเพื่อบูรณา
การองค์ความรู้สู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 
(ระยะที่ 2) 

1. เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือน าฐานข้อมูลมาใช้
บริหารจัดการภายใน
องค์กรร่วมกับฐานข้อมูล
อ่ืนๆภายในคณะศิลป
ศาสตร์ 

3. เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
บุคลากรส าหรับการ
บริหารและพัฒนา

1. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
(ระยะที่2) 

2. โครงการอบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรภายในคณะศิลป
ศาสตร์ 

 2. โครงการจัดท าระบบ
เอกสารค าร้อง
ออนไลน์ 

1. เพ่ือลดขั้นตอนและ
ทรัพยากรในการท างาน
ภายในคณะศิลปศาสตร์ 

2. เพ่ือสนับสนุนระบบการ
ท างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านธุรการของ
ส านักงาน 

1. โครงการจัดท าระบบเอกสารค าร้อง
ออนไลน์ในส านักงาน 

2. โครงการอบรมการใช้งานระบบ 
3. โครงการจัดท าคู่มือและการ

ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดผลักดัน
การน าระบบและกลไก
การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ใน
การบริหารบุคลากร 

1. โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทาง
ต าแหน่งงานของ
บุคลากร 

1. เพ่ือผลักดันให้บุคลากรใน
แต่ละกลุ่มได้รับการ
พัฒนาตนเองเพ่ือก้าวหน้า
ในสายงานของตนเอง 

2. เพ่ือบุคลากรในแต่ละกลุ่ม
ขององค์กรได้รับการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับ
ตนเองและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของคณะศิลป
ศาสตร์ 

1. กิจกรรมอบรมและผลักดันให้บุคลากร
สายวิชาการ(ทุกกลุ่ม)เข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามแผนพัฒนาตนเอง 

2. กิจกรรมอบรมและผลักดันให้บุคลากร
สายสนับสนุน(ทุกกลุ่ม) เข้าสู่ต าแหน่ง
ช านาญการและช านาญการพิเศษตาม
กรอบระยะเวลาแผนพัฒนาตนเอง  

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนางาน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 2. โครงการส ารวจความ

ต้องการในการพัฒนา
บุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์ 

1. เพ่ือได้ข้อมูลและความ
ต้องการในการพัฒนาของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม 

2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วางแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 

3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วางแผนยุทธศาสตร์
บุคลากรระยะยาวของ
คณะศิลปศาสตร์ 

4. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วางแผนบริหารอัตราก าลัง
ของคณะศิลปศาสตร์ 

 

1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรทุกกลุ่ม 

2. จัดท ารายงานสรุปข้อมูลบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์เพื่อผู้บริหาร 

3. จัดท าแผนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ 

 3. โครงการการพัฒนา
ระบบการบริหาร
บุคลากรโดยใช้กลไกการ
จัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบการบริหาร
บุคลากรโดยใช้กลไกการ
จัดการความรู้ เพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

1. การให้ความรู้กับบุคลากร ในการน าเอา
กลไกการจัดการความรู้มาใช้ในการ
พัฒนางาน 

2. การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรน า
กลไกการจัดการความรู้มาใช้ในการ
พัฒนางาน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในและภายนอกองค์กร 
4. การจัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดการ

ความรู้ส าหรับบุคลากร 
 4. โครงการสัมมนาแผน 

โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม การเงิน 
งบประมาณและบัญชี 

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม การเงิน งบประมาณ
และบัญชี 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม การเงิน 
งบประมาณและบัญชี 

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1. โครงการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนด าเนินงาน
ออนไลน์ 

1. เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยระบบการท างาน
ออนไลน์ 

2. เพ่ือลดความผิดพลาดใน
การท างาน และสร้าง
ความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนการด าเนินงาน
ออนไลน์ 

2. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการท างานในยุคดิจิทัล 

3. อบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือ
การปฏิบัติงาน 

 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ 

 2. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
เทคโนโลยีที่จ าเป็น 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารท่าพระจันทร์
และบัณฑิตศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

2. เพ่ือเรียนรู้องค์กรภายนอก
และน ามาประยุกต์ใช้กับ
การท างานในปัจจุบัน 

2. ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน
บัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 ขยายช่อง
ทางการหารายได้และ
ปรับปรุงวิธีการใช้
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

1. โครงการจัดสัมมนา/
บรรยายทางวิชาการด้าน
ความเสี่ยงด้านการเงิน 
และการจัดท า
งบประมาณ 

เพ่ือวิเคราะห์การจัดท า
งบประมาณ และวางแผนการ
ใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัดสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในด้าน
การจัดท างบประมาณ 

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการสังคม 

 2. โครงการสอบทานการ
ท ารายงานบัญชี และการ
สอบบัญชีประจ าปี 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานบัญชี 
และงบการเงินของคณะ
เป็นไปอย่างถูกต้องและตรง
กับมาตรฐานการบัญชี 

โครงการสอบทานการท ารายงานบัญชี และ
การสอบบัญชีประจ าปี 

รองคณบดีฝ่ายการ
คลังและบริการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้าง
ความรู้และเร่งรัดผลักดัน
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ 

1. เสริมสร้างความรู้
และเร่งรัดผลักดัน
การน าแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับการน าแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การน าแผลกลยุทธ์ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เชิงรุก 
2. การอบรมให้ความรู้ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน 
3. การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ 
5. การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์

ฉบับที่ 13 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. เพ่ือติดตามและ

ประเมินผลแผนกลยุทธ์ 
4. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์

คณะศิลปศาสตร์ฉบับที่ 
13 

 




