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ปรชัญา (Philosophy) 
        สรา้งเสรมิภมูปิ�ญญา พฒันาคณุค่าความเป�นมนษุย ์

ปณธิาน (Pledge) 
        คณะมนษุยศาสตรเ์ป�นประชาคมวชิาการแหง่ผูม้คีวามรูป้ระดจุนกัปราชญ ์และมคีวามประพฤติประดจุ
        ผูท้รงศีลสมฐานะของผูน้าํทางป�ญญา 

ค่านยิม (Core Values) 
        มุมมองเชงิระบบเพื�อการพฒันา 

วสิยัทัศน์ (Vision)
        เป�นองค์กรที�บณัฑิตไดร้บัการยอมรบัดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศและสามารถทํางานในโลกยุคดจิทัิล

สมรรถนะหลัก (Core competency)
        ทํางานเป�นทีม



พนัธกิจ (Mission) 
        1. จดัการเรยีนการสอนเพื�อผลิตบณัฑิตที�มคีณุภาพในสาขามนษุยศาสตร ์
        2. ผลิตและพฒันาบุคคลที�มคีณุภาพและคณุธรรมใหแ้ก่สงัคม โดยผา่นกระบวนการเรยีนรูแ้ละสงัคมแหง่
            การเรยีนรู ้
        3. สรา้งสรรค์งานวจิยัและนวตักรรมที�มคีณุภาพ มปีระโยชนอ์ยา่งยั�งยนืต่อสงัคม ทั�งในระดบัชาติและ
            นานาชาติ 
        4. บรกิารวชิาการที�ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสงัคม 
        5. สบืสานและทํานบุาํรงุวฒันธรรมและศิลปะ 
        6. พฒันาระบบบรหิารที�มคีณุภาพ และธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues)
         1. ผลิตบณัฑิตที�มคีณุภาพ
         2. พฒันางานวจิยัสูส่ากล
         3. พฒันาโครงการบรกิารวชิาการแก่ผูเ้รยีนทกุชว่งวยั (เพื�อสงัคมที�เขม้แขง็และยั�งยนื)
         4. พฒันาระบบบรหิารที�มคีณุภาพโดยใชเ้ครื�องมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศที�เหมาะสม
         5. พฒันาสูค่วามเป�นนานาชาติ
    



ประเด็นยุทธศาสตรที์� 1 ผลิตบณัฑิตที�มคีณุภาพ

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตามปีงบประมาณ

2566 2567 2568 2569

1.1 บัณฑิตมีความ
สามารถในการ
ส่ือสารระดับสากล

1.2 บัณฑิตมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและมีทักษะ
ดิจิทัล

1.3 บัณฑิตได้รับ
การยอมรับจาก
สังคม

ร้อยละของนิสิตช้ันปีท่ี 4 ซ่ึงเคยเข้า
ร่วมโครงการ/ กิจกรรมด้าน
การพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศ/
ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
และมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์*

ระดับความพึงพอใจของนายจ้างด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศและด้าน
ทักษะ IT ของบัณฑิต (ในแต่ละด้าน)

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานในบริษัท
ช้ันนําหรือบริษัทข้ามชาติหรือหน่วย
งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภายใน 1 ปี

80 85 90 95

55 60 65

≥ 4.00

70

≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00

AP1 ยกระดับสมรรถนะภาษา
ต่างประเทศ 

AP8 เพ่ิมความเป็นนานาชาติ 

แผนปฏิบัติการประจําปี งปม.
2566

ผู้รับผิดชอบแผน
ปฏิบัติการ

AP1 ยกระดับสมรรถนะภาษา
ต่างประเทศ
 

AP2 ยกระดับสมรรถนะดิจิทัล/
สารสนเทศ

AP3 ยกระดับทักษะส่ือสารและ
การทํางาน

AP1 ยกระดับสมรรถนะภาษา
ต่างประเทศ 

AP3 ยกระดับทักษะส่ือสารและ
การทํางาน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าศูนย์การศึกษา
ระดับปริญญาตรี

หัวหน้าศูนย์การศึกษา
นานาชาติ

หัวหน้าศูนย์การศึกษา
ระดับปริญญาตรี

หัวหน้าศูนย์การศึกษา
นานาชาติ



ประเด็นยุทธศาสตรที์� 2 พฒันางานวจิยัสูส่ากล

ตัวช้ีวัด
เป้าหมายตามปีงบประมาณ

2566 2567 2568 2569

2.1 อาจารย์มีผล
งานวิชาการตี
พิมพ์ในระดับ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน

2.2 อาจารย์มี
งานวิจัยท่ีมี
การนําไปใช้
ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

2.3 พัฒนางาน
วิจัยและ/หรือ
นวัตกรรม 
สหสาขาวิชาท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

จํานวนบทความวิชาการ/วิจัยของ
คณาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละของงานวิจัยใช้ประโยชน์ต่อ
จํานวนงานวิจัยท้ังหมด

จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ ท่ีมาจากงานวิจัย
สหสาขาในระดับชาติและนานาชาติ

3 4 5 6

1 2 3

10%

4

10% 10% 10%

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการประจําปี งปม.
2566

ผู้รับผิดชอบแผน
ปฏิบัติการ

AP4 เพ่ิมปริมาณงานวิจัย
นานาชาติ 

AP6 พัฒนาบุคลากร 

AP4 เพ่ิมปริมาณงานวิจัย
นานาชาติ 

AP6 พัฒนาบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย



ประเด็นยุทธศาสตรที์� 3 พฒันาโครงการบรกิารวชิาการแก่ผูเ้รยีนทกุชว่งวยั
(เพื�อสงัคมที�เขม้แขง็และยั�งยนื)

ตัวช้ีวัด
เป้าหมายตามปีงบประมาณ

2566 2567 2568 2569

3.1 โครงการบริการ
วิชาการมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
สังคมสําหรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัย

3.2 โครงการบริการ
วิชาการแบบหารายได้ /
หลักสูตรระยะส้ันแบบ
หารายได้ เพ่ิมข้ึน

1. ร้อยละของโครงการท่ีมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน / การวิจัย / 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
รวมท้ังการบริการวิชาการท่ีมีการประเมิน
ผลการบูรณาการไว้ในรายวิชา โดยมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

2. ร้อยละของโครงการท่ีผู้รับบริการ
มีความรู้/ ทักษะชีวิต/ ทักษะการทํางาน/
ระดับคุณภาพชีวิต/ สุขภาพ/รายได้
เพ่ิมข้ึน/ โอกาสในความก้าวหน้าใน
ทางวิชาชีพสูงข้ึน อย่างเป็นรูปธรรม

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ
แบบหารายได้/ หลักสูตรระยะส้ัน
แบบหารายได้

80 85 90 95

3 4 5

70

6

75 80 85

2. คณะฯ มีรายได้เฉล่ียต่อโครงการ/
หลักสูตรเพ่ิมข้ึนทุกปี

5% 5% 5% 5%

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการประจําปี งปม.
2566

ผู้รับผิดชอบแผน
ปฏิบัติการ

AP6 พัฒนาบุคลากร

AP6 พัฒนาบุคลากร

AP7 เพ่ิมรายได้ช่องทางอ่ืน

AP7 เพ่ิมรายได้ช่องทางอ่ืน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ



ประเด็นยุทธศาสตรที์� 4 พฒันาระบบบรหิารที�มคีณุภาพโดยใชเ้ครื�องมอื
ทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศที�เหมาะสม

ตัวช้ีวัด
เป้าหมายตามปีงบประมาณ

2566 2567 2568 2569

4.1 การบริหารท่ียึด
หลักธรรมาภิบาลและ
สร้างสัมพันธภาพ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4.2 การบริหารงาน
ด้านบุคคลและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง
และครบวงจร

1. ระดับความคิดเห็น/ ความพึงพอใจ/
ความเช่ือม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสของคณะ 

2. จํานวนช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารระหว่างคณะ ฯ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมข้ึน****

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ความก้าวหน้า

≥3.50

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

ร้อยละ 80

2 3 4 5

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีรับการส่งเสริม
ให้พัฒนาตนเองและมีผลการนํามาใช้
อย่างเป็นรูปธรรม

80 85 90 95

≥3.70 ≥4.00 ≥4.00

4.3 การบริหาร
งบประมาณทรัพยากร
มีประสิทธิภาพ

1. มีแผนและติดตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

2. ร้อยละของการใช้งบประมาณ
ตามแผน

≥70 ≥75 ≥80 ≥85

4.4 การบริหารงานท่ีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของบุคลากรและผู้รับ
บริการต่อประสิทธิภาพของระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศคณะ ฯ 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

ร้อยละ 85

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

ร้อยละ 90

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

ร้อยละ 80

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

ร้อยละ 85

มีแผนและ
ติดตาม
แผนฯ 

ร้อยละ 90

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี งปม. 2566

ผู้รับผิดชอบแผน
ปฏิบัติการ

AP6 พัฒนาบุคลากร

AP6 พัฒนาบุคลากร

AP6 พัฒนาบุคลากร

AP6 พัฒนาบุคลากร

AP5 เพ่ิมจํานวนนิสิตใหม่
และคงจํานวนนิสิตเดิม

AP7 เพ่ิมรายได้ช่องทางอ่ืน 

AP6 พัฒนาบุคลากร

AP6 พัฒนาบุคลากร

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสารสนเทศฯ



ตัวช้ีวัด
เป้าหมายตามปีงบประมาณ

2566 2567 2568 2569

5.1 นิสิตมีความเป็น
นานาชาติเพ่ิมข้ึน

5.2 จํานวนนิสิตต่าง
ชาติ/ ลูกค้าโครงการ
บริการวิชาการชาว
ต่างชาติ เพ่ิมข้ึน

จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/
การฝึกประสบการณ์/ นําเสนอ/
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในประเทศ
ท่ีใช้ภาษาต่างประเทศ

1. จํานวนนิสิตต่างชาติเต็มเวลา

2. นิสิตแลกเปล่ียน

300

100 120 140

15

160

20 25 30

3. จํานวนชาวต่างชาติท่ีเป็นลูกค้า
โครงการบริการวิชาการ

400 500 600

5.3 บุคลากร 
มีความเป็นนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน

จํานวนบุคลากร/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
ท่ีเป็นชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน
กว่าปีก่อน

หน้า

ประเด็นยุทธศาสตรที์� 5 พฒันาสูค่วามเป�นนานาชาติ

100 120 140 160

เพ่ิมข้ึน
กว่าปีก่อน

หน้า

เพ่ิมข้ึน
กว่าปีก่อน

หน้า

เพ่ิมข้ึน
กว่าปีก่อน

หน้า

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี งปม. 2566

ผู้รับผิดชอบแผน
ปฏิบัติการ

AP1 ยกระดับสมรรถนะ
ภาษาต่างประเทศ 

AP8 เพ่ิมความเป็น
นานาชาติ 

AP8 เพ่ิมความเป็น
นานาชาติ 

AP8 เพ่ิมความเป็น
นานาชาติ 

AP8 เพ่ิมความเป็น
นานาชาติ 

AP8 เพ่ิมความเป็น
นานาชาติ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการส่ือสาร
สากลฯ

หัวหน้าศูนย์
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการส่ือสาร
สากลฯ

หัวหน้าศูนย์
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

หัวหน้าศูนย์
การศึกษานานาชาติ

หัวหน้าศูนย์
การศึกษานานาชาติ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการส่ือสาร
สากลฯ




