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บทนํา

กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหคณะปรับเปลี่ยนกลยุทธ
และผลการดําเนินงาน เพ่ือใหคณะฯสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ตามท่ีไดกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  พ.ศ. 2561-2565

เพ่ือใหม่ันใจวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีแผนยุทธศาสตรท่ีทันสมัย สอดรับกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีความสมบูรณชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม
ผูบริหารคณะ และคณะอนุกรรมการฝายแผนยุทธศาสตรองคกร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงไดนําขอมูล
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ในรอบปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา รวมถึงผล
สะทอนจากการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ ประกอบกับผล
การประเมินสถานการณโดยรวมท้ังภายในและภายนอก มาใชในการทบทวนแผนยุทธศาสตร ครั้งนี้ เพ่ือเปนกรอบ
ในการดําเนินงานในชวงป 2561-2565ตอไป

การทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในประเด็นดังกลาวไดดําเนินการ
ไปเรียบรอยแลว โดยแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนป 2560)
มีการปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร มีการเพ่ิมคานิยมหลัก และสมรรถนะหลักขององคกร
พรอมวัตถุประสงคเชิงกลยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรดวย

รองคณบดีฝายวางแผนยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มิถุนายน 2561
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วิสัยทัศนและยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

วิสัยทัศน (Vision)

เปนองคกรแหงการเรียนรูมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสรางสรรคผลงานวิชาการในระดับสากล เพ่ือ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม เปนผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและเรียนรูอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

2. ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากล และสรางนวัตกรรมท่ีโดดเดน
3. ใหบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรงความเขมแข็งแกชุมชน
4. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

คานิยมหลัก (Core Value)

(WE-FLAS)
Wisdom (สรางสรรคภูมิปญญา) มีคุณลักษณะท่ีใฝเรียนรู ศึกษาคนควา วิจัยเพ่ือพัฒนาองค ความรู

นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศ
Efficiency (ประสิทธิภาพ) มีการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
Fun มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีสมดุลคุณภาพชีวิตในการทํางานและเรียนรูอยางมีความสุข
Loyalty มีความผูกพัน เสียสละและทุมเทใหกับองคกร
Accountability มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและจรรยาวิชาชีพ
Sharing มีความรัก ความสามัคคี การเอ้ือเฟอ แบงปนและมีความตองการท่ีจะมุงไปในทิศทางเดียวกัน

ขององคกร

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ป พ.ศ.2561
1) ผลผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู คูคุณธรรม เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต
2) ผลิตผลงานวิจัย และผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติ
3) ใหบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
4) ปลูกจิตสํานึกความเปนไทยและมีความรับผิดชอบตอสังคม
5) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการท่ีเนนหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ป พ.ศ.2562 - 2565
1) ผลผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม เปนท่ียอมรับขององคกรชั้นนํา หรือเปนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
2) ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากล และสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได
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3) ใหบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
4) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการท่ีเนนหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5) พัฒนาองคกรมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีหลากหลาย และเปนองคกรแหงการเรียนรู

ยุทธศาสตร (Strategies)
ยุทธศาสตรท่ี 1การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนเลิศตามความตองการของประเทศ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1. จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 และตอบสนองตอ AEC
2.บัณฑิตมีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากองคกรชั้นนํา
3. สงเสริมเผยแพรทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพและสรางสรรคนวัตกรรมท่ีโดดเดน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากล และสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย/อาจารยประจํา

ยุทธศาสตรท่ี 3การใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1. เพ่ือนํางานบริการวิชาการไปสนับสนุนกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียน ชุมชน หนวยงาน

องคกรอยางตอเนื่อง
2. เพ่ือสรางความรวมมือท่ีเขมแข็งในการใหบริการวิชาการกับภาคสวนตางๆ
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูการใหบริการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
4. เพ่ือสนับสนุนการตอยอด การประยุกตใชผลงานวิจัย นวัตกรรมสูการใหบริการวิชาการท่ียั่งยืน
5. เพ่ือสรางความเขมแข็งระบบสนับสนุนการบริหารจัดการดานบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 4การบริหารจัดการท่ีเนนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการท่ีเนนหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. พัฒนาองคกรมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส
4. สงเสริมเผยแพรทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)
S1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารงานองคกรท่ีดี
S2 มีหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีมีความหลากหลายพรอมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
S3 มีความพรอมดานบุคลากร องคความรูท่ีหลากหลาย และสถานท่ีในการใหบริการวิชาการ
S4 มีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความชํานาญในศาสตรท่ีหลากหลายครอบคลุมดานศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
S5 มีงานวิจัยท่ีหลากหลายตรงความตองการของสังคม
S6 มีบุคลากร นิสิตปจจุบัน และศิษยเกาท่ีสรางชื่อเสียงใหกับองคกร
S7 บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและรักในองคกร
S8 บุคลากรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จุดออน (Weaknesses)
W1 ขาดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนากลุมคนวัยทํางานไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดครบถวน
W2 องคกรยังขาดการบริการจัดการความรูและจัดเก็บคลังความรูท่ีเปนระบบ
W3 องคกรขาดการประชาสัมพันธและระบบการติดตามผลดานการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
W4 ผลงานทางวิชาการท่ีสอดคลองกับทิศทางนโยบายไทยแลนด 4.0 มีจํานวนไมมาก
W5 บุคลากรในองคกรมีภาระงานสอนสูงจนสงผลกระทบตอการผลิตผลงานทางวิชาการ
W6 การจัดสรรทรัพยากรดานการสอนพ้ืนฐาน ดานวิจัยไมเพียงพอ
W7 องคกรยังไมมีนโยบายขับเคลื่อนแนวทางการทํางาน และการพัฒนาตนเองของบุคลากร
โอกาส (Opportunities)
O1 หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีความไวใจเชื่อม่ันบุคลากรดานงานวิจัยและการบริการวิชาการ
O2 ทัศนคติของผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากกวาสายวิชาชีพ
O3 ผูประกอบการมีความตองการบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาท่ีคณะฯ เปดสอน
O4 ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนเครือขายประชารัฐ ระหวางแหลงเงินทุน สถาบันวิจัย และ

มหาวิทยาลัย
O5 รัฐบาล / องคกรตางประเทศสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาในดานตางๆ
O6 ชุมชน / สังคมมีความตองการองคความรูเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและโอกาสในการแขงขัน
O7 ประเทศไทยตองการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
O8 การเปดประชาคมอาเซียนสงผลใหเกิดการเพ่ิมอัตราการเขาศึกษาของนิสิตตางชาติและการเพ่ิมโอกาสการได

งานทําของบัณฑิตในภูมิภาคอาเซียน
O9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาตินาอยู
อุปสรรค (Threats)
T1 สถาบันการศึกษาบริเวณใกลเคียงมีหลักสูตรระยะสั้นท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและ

ตลาดแรงงาน
T2 นโยบายดานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการปรับเปลี่ยน

/ ขาดความตอเนื่อง
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T3 นโยบายการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยสงผลตอความม่ันคงในชีวิตการทํางาน
T4 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนนุการเรียนตอในสายวิชาชีพมากข้ึน
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธและความทาทายเชิงกลยุทธ

Strategic Advantage (ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ) Strategic Challenge (ความทาทายเชิงกลยุทธ)
A1 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
A2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีหลักสูตร /

สาขาวชิาที่มีความหลากหลายและครอบคลุมพรอม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

A3 คณะมีความพรอมดานบุคลากร องคความรูที่
หลากหลาย และสถานที่ในการใหบริการวิชาการ

A4 บุคลากรสายวิชาการมีความชํานาญในศาสตรที่
หลากหลายครอบคลุมดานศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

A5 อาจารยและบุคลากรมีการพัฒนางานวิจัยที่
หลากหลายตรงความตองการของสังคม

A6 มหาวิทยาลัยมบีรรยากาศและสภาพแวดลอมภายใน
องคกรที่เปนธรรมชาติและคาครองชีพต่ํา

A7 ความสัมพันธ/ความผูกพนัภายในรุน และระหวางรุน
ของนิสิตมีความเขมแข็งทําใหเกิดการชวยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน

A8 มีบุคลากร นิสิตปจจบุันและเปนที่รูจักและสงผลให
นักเรียนสนใจเขามาสมัครเรียน

A9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีเครือขายดานการ
วิจัยและการบริการวชิาการที่โดดเดนในภูมิภาค
ตะวันตก

C1 เปนองคกรแหงการเรียนรูทางดานศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร (FLAS Learning Organization
FLAS: LO)

C2 มีการบริหารจัดการความรู(FLAS Knowledge
Management FLAS: KM) และจัดเก็บเปนคลงั
ความรู (FLAS Knowledge AssetFLAS: KA)

C3 มีบุคลากรที่มีความรู (Knowledge) ความสามารถ
(Ability) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะที่สาํคัญ(Other
Characteristic) ทางดานศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

C4 มีหลักสูตรรองรับความตองการของผูเรียนในทุกมิติ
C5 มีความสัมพันธความรวมมือของคนในองคกรอยาง

แนนแฟน
C6 มีการบริหารจัดการองคกรโดยมีระบบงาน(Work

System) มีกระบวนการทาํงาน (Work Process) มี
การบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี (Financial
and Accounting Management Process) ที่มี
ความเปนเลิศ มีมาตรฐานรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา
ครบทุกมิติ

C7 มีการบริหารจัดการองคกร ที่สอดรับกับเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนนิงานที่เปนเลิศ
(EdPEx)

C8 มีหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรที่ไดรับความ
รวมมือในระดับสากล

C9 เปนองคกรที่ใชงานบริการวชิาการ ถายทอดความรู
ดานศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน

C10 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา เปนที่ยอมรับของ
องคกรชั้นนําครอบคลุมทุกหลักสูตร

C11 มีผลงานวิจัยทีส่งผลตอการเปลี่ยนแปลงและนําไปสู
การพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับ
ทิศทาง นโยบายไทยแลนด 4.0

C12 ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเปนสวนหนึ่งของ
ระบบ New Economy

C13 เปนองคกรที่สรางสมดลุคุณภาพชีวิตการทํางาน
ใหกับบุคลากร (Work Life Balance)
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Strategic Advantage (ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ) Strategic Challenge (ความทาทายเชิงกลยุทธ)
C14 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสม และคุมคาเกิดประโยชน
สูงสุดในทุกพันธกิจ

C15 บุคลากรในองคกรมีการพัฒนาตนเองไปในทิศทาง
ขององคกร (Core Value)

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
1. นิสิต หมายถึง ผูกําลังศึกษาในหลักสูตรตางๆ ภายใตการกํากับ ดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผูท่ีทําหนาท่ีอุปการะ ปกครองดูแล และรับผิดชอบนิสิตหรือนักเรียน
3. ผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ หมายถึง หัวหนาหนวยงาน หรือนายจาง หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีบังคับบัญชา มีอํานาจ

ในการใหคุณใหโทษแกบัณฑิต
4. นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับต่ํากวาอุดมศึกษา
5. สถานประกอบการ หมายถึง สถานท่ีซึ่งผูใชบัณฑิตใชประกอบกิจการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และหนวยงาน

ท่ีไมแสวงหาผลกําไร
6. สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานท่ีมีหนาท่ี หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เปนตน
7. บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได พนักงานราชการ ลูกจางประจํา

ขาราชการเปลี่ยนสถานภาพ ลูกจางประจําเปลี่ยนสถานภาพ ท่ีปฏิบัติงานประจําใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8. บัณฑิต หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
9. ศิษยเกา หมายถึง ผูท่ีเคยไดรับการศึกษาจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน
10. องคกร หมายถึง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
11. สังคม/ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีอยูรวมกัน อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน
12. ผูใหทุน หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน องคกรในภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ ท่ีใหการ

สนับสนุน
13. ผูรับบริการ หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล ชุมชน หนวยงาน และองคกรในภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ

ตางประเทศท่ีไดรับการใหบริการจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

นิยามความหมายวิสัยทัศน

องคกรแหงการเรียนรูหมายถึง เปนองคกรที่มีการสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรู ทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) และนําไปสูการพัฒนาและ
สรางฐานความรูท่ีเขมแข็งขององคกร เพ่ือถายทอดความรูสูสังคมเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการ
แขงขัน

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง ผูท่ีมีความรู ความเกง ความดี คุณธรรม ความสุข และความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรของตน เรียนรู สราง และประยุกตใชความรู เพ่ือการพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางผลงานเพ่ือ
พัฒนาสังคม สามารถแขงขันไดเปนท่ียอมรับ (ตรวจสอบขอมูลTQF)
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ผลงานวิชาการในระดับสากล หมายถึง  งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบาย
หรือวิเคราะหอยางชัดเจนไดแก ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เอกสาร/วารสารทางวิชาการ ตํารา หนังสือ
เอกสารการสอน คูมือตางๆ ฯลฯ  ท้ังนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ ซึ่งไดรับการตีพิมพ/
เผยแพร เปนท่ีประจักษทางวิชาการในระดับสากล

พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน หมายถึง  สามารถนําความรู ประสบการณ ในการพัฒนาประเทศอยาง จริัง
ยั่งยืน ยืนยง ยืนนาน ความคงทนถาวร ตลอดกาล



ยทุธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวชิาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนื ( แผน มก.กพส. 2556-2565)
ยทุธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทยเพ่ือเชิดชูความเป็นไทยและน าพาสูส่ากล ( แผน มก.กพส. 2556-2565)
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศตามความต้องการของประเทศ (คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์)

2561 2562 2563 2564 2565
การผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ
เป็นเลิศตามความต้องการ
ของประเทศ

1. การจดัการเรียนการสอนมี
คุณภาพตอบสนองการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการเป็น
ประชาคมอาเซียน

1. ร้อยละของรายวชิาที่มกีารเรียนการ
สอนแบบ Active Leaning

- 20% 30% 50% 70% สนับสนุนใหค้ณาจารย์มีรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 (การ
สอนแบบ Active Leaning)
 Active learning หมายถึง การเรียนที่
เน้นใหผู้้เรียนมีปฏสัิมพนัธ์กับการเรียน
การสอน กระตุ้นใหผู้้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขึ้นสูง ด้วยการวิเคราะห์
 ประเมินค่าและสร้างสรรค์ ผู้เรียนต้อง
ฟงั อ่าน เขียน ถามค าถาม อภปิราย
ร่วมกันและลงมือปฏบิติัจริง โดยต้อง
ค านึงถึง ความรู้เดิมและความต้องการ
ของผู้เรียนเปน็ส าคัญ ทั้งนี้ผู้เรียนจะถูก
เปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้

1.โครงการการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Active Leaning
- การจดัท ารายวชิาและกจิกรรม
พัฒนา การเรียนการสอนแบบ 
Active Leaning
 - การจดัท าบทเรียน Virtual 
Classroom จดัท ารายวชิาและ
กจิกรรมพัฒนากาเรียนการสอน
แบบ Active Leaning

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

2. จ านวนส่ือการสอน/ต าราที่ตอบสนอง
การเรียนรู้แบบ Active Leaning

 - 2 2 3 4 สนับสนุนการผลิตส่ือการสอนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้แบบ 
Active Leaning

โครงการสนับสนุนทุนเพื่อจดัท าส่ือ
การเรียนการสอนที่ตอบสนองการ
เรียนรู้แบบ Active Leaning

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3. จ านวนรายวชิาที่จดัการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษ

1 2 3 4 5 แจง้ให้ที่ประชุมฝ่ายวชิาการ ซ่ึง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุก
หลักสูตรด าเนินการ อย่างน้อย 1 
รายวชิา (ไม่รวมรายวชิาของ
สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์
จดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ และตวัชี้วัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยนื  (แผน มก. ระยะ 12 ปี พ.ศ.2560-2571) 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธภิาพการด าเนินงานตามภารกิจ (แผน มก. ระยะ 12 ปี พ.ศ.2560-2571) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตวัชี้วดั
ค่าเป้าหมาย

แนวทางการบริหารและพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ฉบับทบทวน 15-ม.ิย.-61 1
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตวัชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการบริหารและพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของจ านวนนิสิตที่ได้คะแนนการ
ทดสอบภาษาองักฤษ มากวา่ร้อยละ 50 
(พิจารณาจากที่นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่สอบ 
Toeic )

12 15 18 20 22

2. ร้อยละของจ านวนนิสิตที่ได้คะแนนการ
ทดสอบภาษาองักฤษ มากวา่ร้อยละ 50 
(พิจารณาจากที่นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่สอบ Ku 
Exite)

12 15 18 20 22

3. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

4.0 4.2 4.2 4.3 4.4 2. โครงการพัฒนานิสิตของฝ่าย
กจิการนิสิต

รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิต

4. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหลังจบ
การศึกษาภายใน 1 ปี

83 84 85 85 85 3. โครงการพัฒนานิสิตของหลักสูตร อาจารยผู้์รับผิดชอบ
หลักสูตร

3. หลักสูตรมคุีณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

1. ร้อยละของหลักสุตร(เฉพาะหลักสูตร
ของ ศวท.เท่านั้น) ที่มผีลการประเมนิ 3.01
 ขึ้นไป

48 48 50 50 52 1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
บริหารหลักสูตรและประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ระดับชาติ

  -  - 10 10 15 2. โครงการประเมนิคุณภาพ
หลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3. ผลการประเมนิความพึงพอใจของนิสิต
ที่มต่ีอการให้ค าปรึกษา/การให้บริการ/
กจิกรรมพัฒนานิสิต

4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 ให้ขอ้มลูขา่วสาร โดยผ่านชอ่งทาง
ประชาสัมพันธท์ุกชอ่งทาง อาทิ
เชน่ โปสเตอร์ เวบ็ไซด์ ไลน์
facebook ฯลฯ

โครงการการให้บริการขอ้มลู
ขา่วสาร สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต

รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิต

ให้ความรู้กบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการ
บริหารจดัการหลักสูตร 
- ก ากบัดูล ติดตามและประเมนิ
คุณภาพหลักสูตร เพื่อให้มผีลการ
ประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตรให้
ระดับดี (3.01 ขึ้นไป) และการ
ได้รับการเผยแพร่ ในฐานขอ้มลู 
TOR หรือการรับรองจากสภา
วชิาชพี

2.บัณฑิตมคุีณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต

พัฒนานิสิตให้มคุีณลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ โดยจดั
กจิกรรมพัฒนานิสิตในด้านความรู้
และทักษะการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง นอกจากนี้ยงัมี
โครงการพัฒนานิสิตในด้านอื่นๆ ที่
ฝายกจิกรรมนิสิตและหลักสูตร
ด าเนินการอกีด้วย

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ฉบับทบทวน 15-ม.ิย.-61 2



2561 2562 2563 2564 2565
ประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตวัชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการบริหารและพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

4.จ านวนทุนที่คณะฯ สนับสนุนให้นิสิต 230 240 250 260 260 สนับสนุนทุนการศึกษา ค่าใชจ้า่ย 
ทุนฉกุเฉนิ ทุนเรียนดี ทุนท างาน 
ฯลฯ แกน่ิสิต

โครงการจดัสรรทุนชว่ยเหลือนิสิต 
ศวท.

รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิต

5. จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมกจิกรรมของ
มหาวทิยาลัยระดับชาติ/นานาชาติ

120 120 130 130 150 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเขา้
ร่วมกจิกรรมในระดับชาติ/
นานาชาติ

โครงการเขา้ร่วมกจิกรรม
ระดับชาติ/นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิต

6. จ านวนโครงการ/นิสิต/ศิษยเ์กา่ได้รับ
การประกาศเกยีรติคุณยกยอ่งในด้าน
วชิาการ คุณธรรมจริยธรรมหรือด้านอื่น
ระดับมหาวทิยาลัย/ชาติ/นานาชาติ

7 9 10 12 14 ยกยอ่งเชดิชนูิสิต/ศิษยเ์กา่ ที่ท า
คุณความดี ชื่อเสียงให้กบัคณะ/
มหาวทิยาลัย

กจิกรรมส่งเสริมการประกาศ
เกยีรติคุณยกยอ่งในด้านวชิาการ 
คุณธรรมจริยธรรมหรือด้านอื่นๆ 
ระดับชาติ/นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิต

4. ส่งเสริมเผยแพร่ท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม (นิสิต)

1. ร้อยละความส าเร็จของการจดักจิกรรม
โครงการ

80% 90% 90% 90% 90% ส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตและ
บุคลากรให้ตระหนักรู้ถงึศิลปะและ
วฒันธรรมไทย

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และ
ท านุบ างรุงศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรมไทยให้แกน่ิสิต

รองคณบดีฝ่ายกจิการ
นิสิต และคณะกรรมการ
ฝ่ายท านุฯ
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ยทุธศาสตร์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลศิและเพ่ือการใช้ประโยชน์  ( แผน มก.กพส. 2556-2565)
ยทุธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวชิาการเพ่ือสงัคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื  ( แผน มก.กพส. 2556-2565)

ยทุธศาสตร์ที่ 2    การผลติผลงานวจิยัในระดบัสากล สร้างผลงานวชิาการที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวตักรรมที่โดดเดน่ (คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์)

2561 2562 2563 2564 2565
1.1 ร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI / Scopus)

15% 15% 20% 20% 20%

1.2 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

20% 20% 25% 25% 30%

2. จ านวนโครงการวจิยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและ/หรือ
ด้านอนืๆ

2 3 3 4 4

3.จ านวนผลงานวจิยั/นวตักรรมที่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได้ (เพ่ิมเตมิเมื่อครั้ง
ประชุม คกก.ฝ่ายแผน วนัที่ 15/6/61)

1 1 1 1 1

2 พัฒนาศักยภาพนักวจิยั/
อาจารยป์ระจ า

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับทุน
วจิยัจากภายนอก ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

15% 15% 20% 20% 25% สนับสนุนงานวจิยัที่มศัีกยภาพ
น าไปใชป้ระโยชน์ด้านต่างๆ ร่วม
ทั้งเชงิพาณิชย์

2. จ านวนผลงานวจิยัของอาจารยป์ระจ าที่
ยื่นจดทะเบียนสิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร(ยื่น
จดใหม)่

 - 1 1 1 1 จดัระบบสนับสนุน เชน่ การให้
รางวลั การเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากร การจดัระบบที่เอื้อต่อ
การวจิยั

 ส่งเสริมงานวจิยัที่ตอบสนองและ
แกป้ัญหา ระดับประเทศ

สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
เครือขา่ยงานวจิยัในรูปแบบต่างๆ 
เขน่ กจิกรรมการพบปะนักวจิยัเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างกลุ่มวจิยั
ใหม่ๆ  เพิ่มรูปแบบเครือขา่ยวจิยั

รองคณบดีฝ่ายวจิยั,
หัวหน้าศูนยส่์งเสริม
การวจิยัและถา่ยทอด
เทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายวจิยั,
หัวหน้าศูนยส่์งเสริม
การวจิยัและถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การผลิตผลงานวจิยั
ในระดับสากล สร้าง
ผลงานวชิาการที่มี
คุณภาพ และ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ที่โดดเด่น

1.ผลิตผลงานวจิยัที่มี
คุณภาพในระดับสากล และ
สร้างนวตักรรมที่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได้

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์และตวัชี้วดั

ค่าเป้าหมาย แนวทางการบริหาร
และพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตวัชี้วดั

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยนื  (แผน มก. ระยะ 12 ปี พ.ศ.2560-2571) 
ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการในระดบัสากล (แผน มก. ระยะ 12 ปี พ.ศ.2560-2571) 

สนับสนุนการวจิยัที่จะน าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ

สนับสนุนการตีพิมพ์เอกสาร
วชิาการเพื่อเป็นแหล่งอา้งองิและ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติ

ฉบับทบทวน 15-ม.ิย.-61 1



2561 2562 2563 2564 2565
ค่าเป้าหมาย แนวทางการบริหาร

และพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตวัชี้วดั

3. จ านวนผลงานวจิยัที่ได้รับรางวลัใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

5 10 15 20 25

4. จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับทุนจาก
ภายนอกมหาวทิยาลัย

15 15 18 20 20

5. จ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกคณะฯ ต่อจ านวนอาจารยท์ั้งหมด
 (แสนบาท)

1
(แสน
บาท)

1
(แสน
บาท)

1.2
(แสน
บาท)

1.5
(แสน
บาท)

1.8
(แสน
บาท)

ส่งเสริมให้อาจารยแ์ละบุคลากร
สร้างเครือขา่ยงานวจิยั

โครงการสนับสนุนเงินรางวลั/ผลงาน
ตีพิมพ์ ใหักบัอาจารยแ์ละบุคลากรที่
ได้รับรางวลัระดับชาติ/นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิยั,
หัวหน้าศูนยส่์งเสริม
การวจิยัและถา่ยทอด
เทคโนโลยี

กระตุ้นให้อาจารยแ์ละบุคลากรส่ง
ผลงานวจิยัหรือตีพิมพ์เขา้ร่วม
แขง่ขนัระดับชาติ/นานาชาติ
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ยทุธศาสตร์ที ่2  สร้างองค์ความรู้เพ่ือความเปน็เลศิและเพ่ือการใชป้ระโยชน์  ( แผน มก.กพส. 2556-2565)
ยทุธศาสตร์ที ่3 บริการทางวิชาการเพ่ือสงัคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื  ( แผน มก.กพส. 2556-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 

2561 2562 2563 2564 2565
1. เพื่อน ำงำนบริกำรวชิำกำรไป
สนับสนุนกระบวนกำรสร้ำงควำม
เขม้แขง็ให้กบัโรงเรียน ชมุชน 
หน่วยงำน องค์กรอยำ่งต่อเนื่อง

1. จ ำนวนชมุชนที่ได้รับบริกำรวชิำกำร
จำกคณะฯ

10 15 15 20 25 ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร
วชิำกำรแกช่มุชน ประชำชน 
หน่วยงำน และองค์กรอยำ่งชดัเจน

ให้บริกำรวชิำกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำม
เขม้แขง็แกช่มุชนหรือประชำชน แบบ
มุ่งเน้นกระบวนกำร Participatory action 
reseach; PAR

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

2. จ ำนวนโรงเรียนที่คณะฯ ให้บริกำร
วชิำกำร

2 2 3 3 4 ให้บริกำรวชิำกำรแกห่น่วยงำน องค์กรทั้ง
ภำครัฐ เอกชน

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

3. จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรที่
ให้บริกำรกบัองค์กรภำครัฐ หรือเอกชน

10 10 12 12 15 ให้บริกำรวชิำกำรแบบบูรณำกำรร่วมกบั
สถำบัน (วทิยำเชตก ำแพงแสน หรือ 
มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์)

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

2. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมอืที่เขม้แขง็
ในกำรให้บริกำรวชิำกำรกบัภำคส่วน
ต่ำงๆ

1. จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรกำร
ให้บริกำรวชิำกำรในระดับสถำบัน หรือ
บูรณำกำรร่วมกบัภำคส่วนต่ำงๆ

1 2 2 3 3 แสวงหำควำมร่วมมอืด้ำนกำร
ให้บริกำรวชิกำรจำกภำยนอก
คณะฯ

โครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชมุชน/
โรงเรียน เพื่อประกอบกำรก ำหนดทิศทำง
และกำรจดัท ำแผนบริกำรวชิำกำร

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

3. เพื่อพัฒนำศักยภำพสู่กำร
ให้บริกำรวชิำกำรระดับชำติ และ
นำนำชำติ

1. ร้อยละของบุคลำกรสำยวชิำกำรที่
สำมำรถให้บริกำรวชิำกำร แก ่ประชำชน 
ชมุชน โรงเรียน องค์กร หรือหน่วยงำน

5% 10% 10% 10% 10% พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่
เกี่ยวขอ้งกบังำนบริกำรวชิำกำร
อยำ่งต่อเนื่อง

กจิกรรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรให้บริกำร
วชิำกำรแกบุ่คลำกรสำยวชิำกำร และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้งอยำ่ง
ต่อเนื่อง

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

4. เพื่อสนับสนุนกำรต่อยอด กำร
ประยกุต์ใชผ้ลงำนวจิยั นวตักรรมสู่
กำรให้บริกำรวชิำกำรที่ยั่งยนื

1. จ ำนวนองค์ควำมรู้ งำนวจิยั นวตักรรม
ที่สำมำรถแปลงสู่กำรให้บริกำรวชิำกำรสู่
ประชำชน ชมุชน หรือหน่วยงำน (ชดุงำน
บริกำรวชิำกำร)

1 2 2 2 2 สนับสนุนกำรประยกุต์นวตักรรม 
องค์ควำมรู้ งำนวจิยั สู่กำร
ขบัเคล่ือนชมุชน สังคม

  - สนับสนุนให้บุคลำกรเขำ้ร่วมกำร
ให้บริกำรวชิำกำรในโครงกำรบริกำร
วชิำกำรระดับชำติ ภมูภิำค หรือนำนำชำติ
 - โครงกำรเสวนำผลงำนด้ำนบริกำร
วชิำกำรประจ ำปี 
 - โครงกำรสนับสนุนกำรน ำผลงำนวชิำกำร
ไปให้บริกำรประชำชน

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

กำรให้บริกำรวชิำกำรที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็
แกช่มุชน

ผู้รับผิดชอบประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชี้วดั

ประชำสัมพันธโ์ครงกำร/กจิกรรม 
และสร้ำงเครือขำ่ยทั้งภำครัฐและ
เอกชน ด้ำนบริกำรวชิำกำรใน
ชอ่งทำงต่ำงๆ

ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ และตัวชี้วดั

แนวทางการบริหารและพัฒนา โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แหง่แผ่นดนิ เพ่ือการพัฒนาประเทศทีย่ัง่ยนื  (แผน มก. ระยะ 12 ป ีพ.ศ.2560-2571) 
ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาสูค่วามเปน็เลศิทางวิชาการในระดบัสากล (แผน มก. ระยะ 12 ป ีพ.ศ.2560-2571) 
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2561 2562 2563 2564 2565
ผู้รับผิดชอบประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชี้วดั แนวทางการบริหารและพัฒนา โครงการ/กิจกรรม

5. เพื่อสร้ำงควำมเขม้แขง็ระบบ
สนับสนุนกำรบริหำรจดักำรด้ำน
บริกำรวชิำกำรของ ศวท.

1. รำยได้สุทธทิี่เกดิจำกบริกำรวชิำกำร 
(รำยได้สุทธเิขำ้ภำควชิำ/คณะฯ) 
(ล้ำนบำท)

2
ล้ำนบำท

2
ล้ำนบำท

2.5
ล้ำนบำท

2.5
ล้ำนบำท

2.5
ล้ำนบำท

รวบรวม จดัท ำแนวทำงกำร
ให้บริกำรวชิำกำรในรูปแบบต่ำงๆ 
อยำ่งเป็นระบบ และสะดวกต่อ
บุคลำกร

สนับสนุนกำรประยกุต์องค์ควำมรู้ งำนวจิยั 
นวตักรรมสู่กำรให้บริกำรวชิำกำรประชำชน
 ชมุชน หรือหน่วยงำน

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

2. ร้อยละของโครงกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

 - 50% 50% 60% 70% จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร 
อตัรำก ำลัง เพื่อสนับสนุนกำร
บริกำรวชิำกำรอยำ่งเขม้แขง็

รวบรวมขอ้มลูด้ำนกำรให้บริกำรวชิำกำร 
พร้อมจดัท ำระบบประชำสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

3 จ ำนวนกระบวนงำนด้ำนบริกำรวชิำกำร
ที่ได้รับกำรปรับปรุง

1
กระบวน

กำร

2
กระบวน

กำร

3
กระบวน

กำร

3
กระบวน

กำร

4
กระบวน

กำร

จดัหำพัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมอืเพื่อ
สนับสนุนกำรบริกำรกำรวชิำกำร
อยำ่งเพียงพอ

ประชมุเชงิปฏบิัติกำรเพือปรับปรุง
กระบวนงำนด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร และ
น ำเสนอผลกำรบริกำรวชิำกำรขององค์กร 
ประจ ำปี

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร

4. จ ำนวนคู่มอืกำรปฏบิัติงำนด้ำนบริกำร
วชิำกำร

1 2 2 3 3 จดัหำพัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมอืเพื่อ
สนับสนุนกำรบริกำรกำรวชิำกำร
อยำ่งเพียงพอ

จดัท ำคู่มอืกำรปฏบิัติงำน ในด้ำนกำร
ให้บริกำรวชิำกำรเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏบิัติงำน

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วชิำกำร
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ยทุธศาสตร์ที ่5 ปฏริูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัการและรองรับการเปลีย่นแปลง ( แผน มก.กพส. 2556-2565)
ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการทีเ่น้นหลกัธรรมาภบิาล เพ่ือความมัน่คง มัง่ค่ังและยัง่ยนื(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร)์    

2561 2562 2563 2564 2565
1. ระดับความพึงพอใจการมบีทบาทเป็น
ผู้บริหารและก าหนดทิศทางของส่วนงาน
(การประเมนิผลการปฏบิัติหน้าที่ใน
บทบาทของคณะกรรมการประจ าคณะฯ)

3.51 3.75 4.00 4.00 4.00 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับเขา้สู่
ความเป็นธรรมาภบิาล

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
2. โครงการอบรมเกี่ยวกบัการบริหารตาม
หลักธรรมาภบิาล

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย
บริหาร/ คกก.บริหาร
ประจ าคณะฯ

2. ระดับความพึงพอใจในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภบิาลของคณบดี

3.51 3.75 4.00 4.00 4.00 เพิ่มประสิทธภิาพของระบบ
บริหารงานทั้งระบบ  บริหาร
จดัการแบบองค์รวมเชงิรุก

3. โครงการเรียนรู้ระบบงานที่ส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารใหม่
4. โครงการอบรมจรรยาวชิาชพี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. ร้อยละของจ านวนขอ้ร้องเรียนผ่าน
ชอ่งทางต่างๆ ลดลง และ ได้รับการแกไ้ข
ตามระบบการจดัการขอ้ร้องเรียนของ
คณะ/จ านวนขอ้ร้องเรียนที่ได้มกีารแกไ้ข

10% 20% 20% 30% 30% ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในส่วน
งาน มบีทบาทในการปรับปรุงและ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อการพัฒนา
คณะฯ

คณบดี

2. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

1. จ านวนองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบสนองต่อ
ภารกจิหลักของคณะฯ และจดัเกบ็ในคลัง
ความรู้

4 4 4 5 6 4.แต่งต้ังคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ของคณะ และก าหนด
ประเด็นความรู้ที่จ าเป็นของคณะ
และจดัท าแผนการจดัการความรู้

โครงการทบทวนแผนการจดัการความรู้
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์องค์กร

2. จ านวนผลงานสร้างสรรค์/นวตักรรม
การพัฒนางานใหมใ่นกจิกรรมเวที
สร้างสรรค์ มุ่งมั่นนวตักรรม

 -  - 3 4 5 มกีจิกรรมการแลกเปล่ียนเรีนรู้
และจดัเกบ็องค์ความรู้ในระบบ
สารสนเทศ

โครงการเวทีสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
นวตักรรม มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM 
DAY)

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์องค์กร

3. ผลประเมนิความพึงพอใจในการจดัการ
ความรู้ของคณะฯ

 - 3.51 3.75 4.00 4.00 ประเมนิผลการจดัการความรู้ของ
คณะฯ

โครงการอบรมเชงิปฎบิัติการเร่ืองการ
จดัการความรู้

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์องค์กร

การบริหารจดัการที่เน้นหลัก
ธรรมาภบิาล เพื่อความมั่นคง
 มั่งค่ังและยั่งยนื

1.พัฒนาระบบและกลไกในการบริหาร
จดัการที่เน้นหลักธรรมาภบิาล 
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ และตวัชีว้ัด
ยทุธศาสตร์ที ่3 การเพ่ิมคุณภาพและประสทิธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ (แผน มก. ระยะ 12 ป ีพ.ศ.2560-2571) 
ยทุธศาสตร์ที ่4 การใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการอยา่งยัง่ยนื  (แผน มก. ระยะ 12 ป ีพ.ศ.2560-2571) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชี้วดั แนวทางการบริหารและพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ประเดน็ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัชี้วดั แนวทางการบริหารและพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

4. ผลประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศการจดัการความรู้

 -  - 3.51 4.00 4.20 สร้างฐานขอ้มลูเพื่อจดัเกบ็องค์
ความรู้ของคณะ

โครงการจดัท าคลังขอ้มลูความรู้
(Management Knowledge Inventory)
เพื่อการจดัการความรู้

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์องค์กร

5.ผลประเมนิความพึงพอใจของผู้รับการ
อบรมสารสนเทศการจดัการความรู้

 -  - 3.51 4.00 4.20 ให้ความรู้ความเขา้ใจในการใช้
คลังขอ้มลูจดัการความรู้

โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจการใช้
คลังขอ้มลูการจดัการความรู้

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์องค์กร

6.ร้อยละขององค์ความรู้ที่มกีารน าไปใช้
ประโยชน์จากจ านวนองค์ความรู้ที่จดัเกบ็
ทั้งหมดในคลังความรู้

 -  - 10% 20% 20% ส ารวจและรายงานผลการน าองค์
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์

โครงการส ารวจการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์องค์กร

1.1 ร้อยละของอาจารยท์ี่มคุีณวฒิุปริญญา
เอก

50% 52% 55% 55% 58%

1.2 ร้อยละของอาจารยท์ี่มตี าแหน่งทาง
วชิาการ

25.0 28.0 30.0 32.0 35.0

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนและ
ชว่ยวชิาการที่ได้รับการพัฒนา

50% 55% 60% 80% 80%

3. ร้อยละของความพึงพอใจของเจา้หน้าที่
และผู้รับบริการ

3.51 3.75 4.00 4.12 4.15

4. ส่งเสริมเผยแพร่ท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม (บุคลากร)

1. ร้อยละความส าเร็จของการจดักจิกรรม
โครงการ

80% 85% 90% 90% 95% ส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตและ
บุคลากรให้ตระหนักรู้ถงึศิลปะ
และวฒันธรรมไทย

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และท านุ
บ างรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมไทย
ให้แกบุ่คลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 และคณะกรรมการ
ฝ่ายท านุฯ

ส านักงานเลขานุการ
คณะฯ

ส่งเสริมและพัฒนาการปฏบิัติงาน
ในสายสนันสนุนและชว่ยวชิาการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนและชว่ยวชิาการ

จดัท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วชิาการ โดยการมส่ีวนร่วมของ
หัวหน้าภาควชิาและบุคลากรสาย
วชิาการ มกีารติดตามและ
ประเมนิผลให้เป็นไปตามแผน 
พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและ
อปุสรรค เพื่อหาแนวทางแกไ้ข
กรณีที่ผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไป
ตามแผน

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาย
วชิาการ

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการ/
คณะกรรมการ
การศึกษา

3.พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธภิาพ 
และมคีวามโปร่งใส
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