
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  

พ.ศ. 2563 – 2565 (ปรับปรุง)  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 



ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร              
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ในระยะเวลา 3 ปี 
ภายใต้กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี           
พ.ศ.2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ  5 บท คือ บทที่  1  กระบวนการจัดท า   
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และข้อมูลพ้ืนฐาน บทที่  2 บริบทที่เกี่ยวข้องและ         
การวิเคราะห์สถานการณ์  บทที่  3 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 คณะศิลปศาสตร์           
บทที่  4 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ   บทที่  5 การก ากับติดตามประเมินผล              
แผนยุทธศาสตร์  พ .ศ. 2563 – 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้จัดท า                    
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าหรับ
การบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ             
โดยการมีส่วนของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะศิลปศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  บรรลุเป้าประสงค์          
และวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ.ศ. 2563-2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ราชมงคลธัญ บุ รี   ได้ มี ก าร พั ฒ นาการอย่ างต่ อ เนื่ อ งนั บ จ ากอดี ต เป็ น ต้ น ม า                      
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี  ผ่านกลไกการระดมความคิดเห็น  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ อนัจะน ำไปสู่กำรขบัเคล่ือน
ประเด็นยทุธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบติั รวมทั้งระบบกำรติดตำมประเมินผล โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. กำรรวบรวมและวเิครำะห์ขอ้มูลพื้นฐำนจำกกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 
2. กำรรวบรวมสภำพปัญหำและประเด็นในกำรพฒันำคณะศิลปศำสตร์  

 รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาของรองคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้า 
           สาขา/หัวหน้างาน 
3. กำรวเิครำะห์และสังเครำะห์ขอ้มูลนโยบำยในระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำแนวปฏิบติั 

ท่ีดี และส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัรำชกำร 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของคณะ 
 กำรศึกษำควำมเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศำสตร์ระดบัชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) และอุดมศึกษา 4.0  

4. กำรสรุปประเด็นเพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรจดัท ำแผนยุทธศาสตร์       

พ.ศ. 2560 - 2564 คณะศิลปศำสตร์ 
 กำรระดมควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจ าคณะ 

 กำรคำดกำรณ์อนำคตและควำมสำมำรถของประเทศไทยดำ้นกำรจดักำรศึกษำ 
5. การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/    

กลยุทธ์/ตวัช้ีวดักลยุทธ์ของแผนปฏิบติัรำชกำร 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปศำสตร์ ใหค้รอบคลุม
ในทุกระดบั และทุกมิติ  

 กำรประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 กำรประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

6. กำรรับฟังขอ้คิดเห็นจำกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 การระดมความคิดเห็ นต่อร่างแผน ปฏิบั ติ ราชการ 3 ปี  พ .ศ . 2563 - 2565           

คณะศิลปศาสตร์  ในการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน  

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  
หลักเพ่ือการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ให้มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการ
กระจายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมสู่รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/
หัวหน้างาน ภายใต้ วิสัยทัศน์ “คณะศิลปศำสตร์เป็นคณะวิชำที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร     



ข 
 

 

ผลิตนักศึกษำสู่ระดับสำกล มีคุณธรรมน ำสังคม” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
ที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นสังคม            
แห่งการเรียนรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ  3 ปี      
พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ประมำณกำร 
งบประมำณ 

รวมทุกภำรกิจ 
 

   

1. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเรียนรู้สู่กำรเป็นวัตกร 12 15 5,145,400 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 3   
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

 

9   

2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรวิจัยเพื่อสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

8 
 

18 820,000 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 4   
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

 

4   

3. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำรและเพิ่ม
คุณค่ำด้ำนศิลปศำสตร์วัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 

9 10 809,200 

    ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 
    ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 

4 
5 

  

4. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรบริหำรจัดกำรด้วย
นวัตกรรม 

6 3 800,000 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 

3 
3 

  

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 ระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน คือ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ             



ง 
 

 

 

เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารที่ส าคัญซึ่งคณะ ต้องก าหนด โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับกำรก ำกับติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ.ศ.2563 - 2565  ยึด

หลกักำรกระจำยอ ำนำจ ดว้ยกำรสนบัสนุนให้ใช้กลไกกำรบริหำรงำนของรองคณบดี ผูช่้วยคณบดี 

หัวหน้ำสำขำวิชำ หัวหน้ำสำขำ หัวหน้ำงำน  ให้มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม

ประเมินผลและรับผิดชอบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส ำคญั      ท่ีตนรับผิดชอบ โดยท่ีกองนโยบำยและแผนเป็นผูว้ิเครำะห์ สังเครำะห์ และ

สรุปเป็นภำพรวมของแผนเพื่อรำยงำน ผูบ้ริหำรระดบัสูง และสภำมหำวิทยำลยั เพื่อก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

 แผนปฏิบัติราชการ3 ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิด           

แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลธัญบุรี  ต่อไป 
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บทที่ 1   
บทน ำ 

 

1.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
คณะศิลปศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 พร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี    

และอาชีวศึกษา ซึ่ งเป็นชื่อแรกของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต่อมามหาวิทยาลัยฯ               
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ท าให้คณะศิลปศาสตร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจาก    
การจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไปเฉพาะด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  มาเป็นการจัดการเรียน     
การสอนศึกษาทั่วไปเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ และในวิชาชีพ คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรม สาขาวิชาภาษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการการบริการการบิน  คณะศิลปศาสตร์        
จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตบัณฑิต ผู้มีคุณธรรม และคุณภาพสร้างงานวิจัย และให้บริการ       
ทางวิชาการต่อสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน องค์กร และประเทศต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการยุบรวมหน่วยงาน 4 หน่วยงานเขาด้วยกัน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยั (วท.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น “กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (MHSRI)” โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ในวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 ซึ่งมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มีแนวนโยบำยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้เป็นนวัตกร ซึ่งจะมีกำรบูรณำ
กำรระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำย
ของประเทศ Thailand 4.0  
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ตำรำงท่ี 1.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติรำชกำร 
                ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

แนวทำง / กระบวนกำร
กำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ : รำยละเอียด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัติ (วัน) 

ช่วงระยะเวลำ
รอบปีปฏิทิน 

(เดือน) 
1. แต่งตั้ งคณะกรรมการ
จัดท าแผน 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ
ป ระ จ า ปี  พ .ศ . 2563 ค ณ ะ ศิ ล ป ศ าส ต ร์ 
มห าวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลธัญ บุ รี       
เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ   
ในเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะท างาน    
มีหน้าที่วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค  ( SWOT Analysis) 
    - วิ เค ราะห์ แ ผน แสด งความ เช่ื อ ม โย ง 
ยุท ธศาสตร์ช าติ  ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ดสรร
งบ ป ระม าณ รายจ่ ายป ระจ าปี  แ ผน งาน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และ
กิจกรรมหน่วยงาน  

7 วัน  

2. จั ดท าร่ างแผนปฏิบั ติ
ราชการ 

2. คณะท างาน โดยฝ่ายบริหารและวางแผน 
และหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขาทุกสาขา 
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

20 วัน  

3. เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลป
ศาสตร์ การจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ
ป ระ จ า ปี  พ .ศ . 2563 ค ณ ะ ศิ ล ป ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
   - ก าหนดแผนงาน  / โครงการ ผลผลิ ต 
ผลลัพธ์ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

7 วัน  

5. จัดท าแผนฉบับสมบูรณ์
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 
2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563       
ฉบับสมบูรณ์ น าส่งมหาวิทยาลัย และถ่ายทอด      
แก่สาขาวิชาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

15 วัน  

6. หน่วยงานด าเนินการตาม
แผน 

6. มีการประชุม ติดตาม ผลการด าเนินงาน
เพื่อให้สาขาวิชาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์  พ .ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 

1 วัน ทุกเดือนและ 
ทุกไตรมาส 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำนของคณะศิลปศำสตร์  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

รองคณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร ์

คณะกรรมการบรหิารคณะศลิปศาสตร์ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารและวางแผน 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าส านักงานคณะฯ 
งานสารบรรณ 
งานการเงินและบญัช ี
งานพัสด ุ
งานบุคลากร 
งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
งานแผนและงบประมาณ 
งานเอกสารการพิมพ ์

งานศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษา
และอุตสาหกรรมการบริการ 
 
 

งานทะเบียนและวัดผล 
งานบริการวิชาการ 
งานเทคโนโลยีการศึกษา 
งานวิจัยและประเมินผล 
งานห้องสมุด 
งานประกันคุณภาพ 
งานพัฒนาหลักสูตร 
งานสหกิจศึกษา 
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
งานกีฬาและนันทนการ 
งานวินัยและจริยธรรม 
งานศิลปวัฒนธรรม 
งานสวัสดิการนักศึกษา 
งานกิจการพิเศษอ่ืนๆ 

 
 

ผู้ช่วยคณบด ี

ผู้ช่วยคณบด ี

ประธานหลกัสูตร
ฯ  

-หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเท่ียว 
-หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
การโรงแรม 
-หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 
-หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการ
บริการการบิน 
 

สาขาวิชา 
- สาขาวิชาภาษา 
- สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ์
  
 

โครงสร้ำงคณะศิลปศำสตร ์

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะศิลปศำสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น ส านักงานคณบดีและสาขาวิชา 4 สาขาวิชา คือ  
  1.  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  2.  สาขาวิชาภาษา 
  3.  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ในแต่ละสำขำวิชำ  แบ่งย่อยเป็นสำขำอีก  7  สำขำ  คือ 
  1.  สำขำวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
     สาขาสังคมศาสตร์ 
     สาขามนุษยศาสตร์ 
     สาขาพลศึกษาและนันทนาการ 
  2.  สำขำวิชำภำษำ 
     สาขาภาษาตะวันตก 

- วิชาชีพ 
- วิชาศึกษาท่ัวไป 

     สาขาภาษาตะวันออก 
          -  วิชาภาษาจีน 
          -  วิชาภาษาญี่ปุ่น 
          -  วิชาภาษาไทย 
  3.  สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 
     สาขาการท่องเที่ยว 
     สาขาการจัดการการโรงแรม 
     สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 
  นอกจากนี้คณะฯ ยังได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานคณะฯ  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียน     
การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะและรองคณบดี 3  ฝ่ายฯ  คือ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
และในสาขาวิชาภาษา  ซึ่งแบ่งเป็นสาขาภาษาตะวันตก  และสาขาภาษาตะวันออก   

ยังแบ่งย่อยออกเป็นหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ  ดังนี้   
 
 

 



5 
 

1.2.1 ข้อมลูอำคำร 

  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีอาคารเรียนและพ้ืนที่ใช้สอย  
2  อาคาร  คือ  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  9  ชั้น  และอาคารบรรยายรวม  ประกอบด้วยห้องต่างๆ  ดังนี้ 
 
    ห้องเรียน       19  ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการทางภาษา  LAB  11  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติงานครัว     1  ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    1  ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1  ห้อง 
    ห้องผสมเครื่องดื่ม     1  ห้อง 
    ห้องลีลาศ      1  ห้อง 

  ห้องสมุด      1  ห้อง 
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ตำรำงที่ 1 อำคำรเรียนของคณะศิลปศำสตร์ 

ชื่ออำคำร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร 
ประเภทห้อง ขนำด 

(กว้ำง x ยำว) 
ขนำดควำมจุ 

(คน) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร 1303   64 ตร.ม. 40 

9  ช้ัน 1304   64 ตร.ม. 40 
 LAB  8   128 ตร.ม. 40 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1404 
  64 ตร.ม. 40 

 1407   64 ตร.ม. 40 
 LAB  9   64 ตร.ม. 36 
  LAB 10   64 ตร.ม. 36 
 1502   128 ตร.ม. 60 
 1701   64 ตร.ม. 50 
 1702   64 ตร.ม. 50 
 1703   64 ตร.ม. 50 
 1704   64 ตร.ม. 50 
 1705   64 ตร.ม. 50 
 1706   64 ตร.ม. 50 
 1707   64 ตร.ม. 50 
 ห้องผสมเครื่องดื่ม 1808   128 ตร.ม. 50 
 1809 

1901 
 
 

 64 ตร.ม. 50 

 ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวจ าลอง    160 ตร.ม. - 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สาขาการโรงแรม 
  64 ตร.ม. 50 

 1905   64 ตร.ม. 50 
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ชื่ออำคำร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร 
ประเภทห้อง ขนำด 

(กว้ำง x ยำว) 
ขนำดควำมจุ 

(คน) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
บรรยำยรวม LAB  1   80 ตร.ม. 30 

 LAB  2    80 ตร.ม. 34 
 LAB  3   80 ตร.ม. 32 
 LAB  4   80 ตร.ม. 36 
 LAB  5   96 ตร.ม. 40 
 LAB  6   96 ตร.ม. 40 
 LAB  7   96 ตร.ม. 40 
 LAB 11   96 ตร.ม. 40 
 Slope   - 120 
 บรรยาย 1   80 ตร.ม. 50 
 บรรยาย 2   80 ตร.ม. 50 
 บรรยาย 3   80 ตร.ม. 50 
 บรรยาย 4   80 ตร.ม. 50 
 บรรยาย 5   80 ตร.ม. 50 

 
จากจ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา (LAB) ที่คณะฯ มีอยู่หากเปรียบเทียบกับจ านวน

ของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป และจ านวนนักศึกษาในส่วนของคณะฯ           
ที่รับผิดชอบวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน         
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ท าให้จ านวนห้องเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งศึกษาทั่วไป        
และวิชาชีพไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัญหาส าคัญและเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องของคณะเป็นประจ าทุกปี 
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 1.2.2 นกัศึกษำ 
  จ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ/ภาคปกติ เทียบโอน/        
ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 509 คน จ าแนกเป็น ภำคปกติ สาขาการท่องเที่ยว 122 คน  สาขาการจัดการ         
การโรงแรม 121 คน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 143 คน และสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 
37  คน   ภำคปกติ/เทียบโอน  สาขาการจัดการการโรงแรม 48 คน ภำคพิเศษ สาขาการจัดการการโรงแรม 
18 คน สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 คน 
  

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

สำขำวิชำ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 
ภำคปกติ 
การท่องเที่ยว 
การจัดการการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
อุตสาหกรรมการบริการการบิน 
ภำคปกติ/เทียบโอน 
การจัดการการโรงแรม 
ภำคพิเศษ  
การจัดการการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
122 
121 
143 
37 
 

48 
 

18 
20 

 
117 
177 
131 
26 
 

52 
 

36 
32 
 

 
116 
112 
106 

- 
 

14 
 

36 
43 

 
130 
159 
116 

- 
 
- 
 

34 
- 

 
485 
569 
496 
63 
 

114 
 

124 
95 
 

รวม 509 571 427 439 1,946 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 

 

กำรผลิตบัณฑิต   
ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ผลิตบัณฑิตได้  350  คน 
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1.2.3 บุคลำกร 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบุคลากรในปีงบประมาณ 2562
จ านวนทั้งสิน 145 คน รายละเอียดจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
และแนวโน้มการเกษียณอายุราชการ แสดงในตาราง 3 - 6 
ตำรำงที่ 3 จ ำนวนบุคลำกรแยกตำมประเภทบุคลำกร 

ประเภท สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน รวม 
ข้าราชการ 39 3 42 
พนักงานมหาวิทยาลัย 68 15 83 
พนักงานราชการ - 1 1 
ลูกจ้างประจ า 1 1 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 13 17 

รวมทั้งหมด 112 33 145 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 

 
ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ปริญญาเอก 28 25.00 
ปริญญาโท 81 72.32 
ปริญญาตรี 3 2.68 

รวมทั้งสิ้น 112 100.00 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 

 
ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมทำงวิชำกำร 
 

ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน ร้อยละ 
ศาสตราจารย์ - - 
รองศาสตราจารย์ 2 1.78 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 25.90 
อาจารย์ 81 72.32 

รวมทั้งสิ้น 112 100.00 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
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ตำรำงท่ี 6  แนวโน้มกำรเกษียณอำยุรำชกำร ของบุคลำกรในระยะเวลำปีงบประมำณ 2563 – 2565 
 

พ.ศ./ ประเภท 
ข้ำรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ รวม สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน 

2563 3 1 - 4 
2564 6 1 - 7 
2565 1 - - 1 
รวม 10 2 - 12 

                       

                             ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
 

  บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 145 คน  ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 
(อาจารย์) 112 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 33 คน คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของ 
บุคลากรสายวิชาการสรุปได้ดังนี้ 
 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 2.68 
       อาจารย์วุฒิปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 72.32 
       อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 25.00  
  ต าแหน่งอาจารย์  คิดเป็นร้อยละ 72.32 
       ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 1.78 
       ต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 25.90  

           จะเห็นได้ว่าจ านวนบุคลากรสายผู้สอนวุฒิ ปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ของคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.
ดังนั้นคณะฯ ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่ง      
ทางวิชาการให้มากข้ึน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  

2.1 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้ง
กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนวิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทย      
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก 

http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2019/08/national-strategy-20yrs.pdf
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และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล        
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

 

 2.1.2 การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0  

          คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม    
ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน 

Thailand 1.0 คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นําผลผลิต   
ไปขายสร้างรายได้และยังชีพ 

Thailand 2.0 ก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า 
เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น 

Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า 
รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเน้นการส่งออก 

ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น 
ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น    
เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น      
“ท าน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มต้นจาก 
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1. การเกษตรต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
และใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ       
เป็นผู้ประกอบการ 

2. เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ํา ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง 

โม เดลของ  Thailand 4.0 คื อ  ม่ั น ค ง ม่ั งคั่ ง  แ ละยั่ งยืน  ซึ่ ง โม เดลนี้ จ ะสํ า เร็ จ ได้ ต้ อ งใช้
แนวทาง    สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษา
และสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม
ต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด โครงสร้างของ ICT ก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ เราจะ
ก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand 4.0 ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ     
จากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายให้ได้ 

2.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้เป็นกลไก
เชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนา รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ ต้องดําเนินการ
ในช่วง 5 ปี โดยได้กําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการ 
ที่สําคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทําให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสําหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและ
การคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาคและเมืองที่กําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิต
และบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกํากับ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของ ประเทศ รวมทั้งได้กําหนดแนวทาง
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ  และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป    
ได้เสนอและต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อจากนี้  

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

1. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

         1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลก
เข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี  ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วทําให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ หลากหลายส่งผล
ต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากข้ึน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สําคัญของการพัฒนาประเทศไทย  
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          1.2 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  เป็นกุญแจสําคัญ  
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคน ทําให้เกิดสาขาอุตสาหกรรม
และบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข้าถึง  ข้อมูลและ
องค์ความรู้ ได้อย่างไร้ขีดจํากัด  มีการแย่ งชิ งแรงงานที่มีทั กษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลาย                
ด้านในตลาดแรงงานขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

2. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

                  2.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504 - 2558 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น สามารถขยับฐานะ
การพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน ในปี 2553 โครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนผ่านจากภาค
เกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ แข็งแกร่งในระดับโลก 
อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและ     
อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม 
ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ํากว่าศักยภาพของระบบ เศรษฐกิจการ
ส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก  จุดอ่อนที่
สําคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการดําเนินนโยบาย
และการบริหารจัดการเศรษฐกิจ  

                 2.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในลําดับต่ํา และการบริหาร
จัดการงานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ หน่วยวิจัยหลัก     
ทําให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความ      
ซ้ําซ้อน และยังมีข้อจํากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์        
ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ํา  

               2.3 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัย แรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและ     
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา  และการเรียนรู้ของคนไทย   
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็น  9 สาเหตุหลักของการ
เสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสําคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิต
สาธารณะ 
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       2.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงและ
เสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  และ
เศรษฐกิจก่อนดําเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการ ใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ํา ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพื้นที่ 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ  

ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่มีคุณภาพ เป็นต้น 

       2.1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

  คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2560 โดยจัดทําเป็นแผนระยะ 20 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กําหนดแนวคิดหลักสํารับการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) เพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุนคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลารเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์และจุดุม่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

  เป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานย่างทั่วถึง (Access) 
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง   

เท่าเทียม (Equity) 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality) 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ

บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตรและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด 
                     ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 

 2.1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

  มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

   1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  

1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง     
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้ง
ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

   สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 
สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่ งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ ของประเภทสถาบัน  มี เครือข่ ายความร่วมมือระหว่าง  
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง  
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ การวิจัย
และนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และ
ขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาต ิ 
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  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

   สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง
ความต้องการ ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน   
โดยมี การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ  
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้  ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนําไปสู่            
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

   สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสู่
การสืบสาน การสรางความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย 
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของ การจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม ให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

   5.1  สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ ที่หลากหลาย
ของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5.2  สถาบัน อุดมศึ กษามี การบริหารงานตามพันธกิ จและวิสั ยทั ศน์ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คํานึงถึง ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว  
โปร่งใสและตรวจสอบได้  

5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้
การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน  คุณภาพการศึกษา   
อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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 2.1.6 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

  วิสัยทัศน์“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง    
สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่ เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน”  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  
2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มี 
    ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต  
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)  
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
    ความเป็นอิสระในการ บริหารตนเอง  

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากําลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะ
ความคิดและการรู้คิด เพ่ือ สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
เป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทาง
อาชีพ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 
ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้ ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคําตอบที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ประกอบด้วยเป้าหมาย 
4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนําความรู้ไปแก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือกับ ภาคเอกชนและท้องถิ่น ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 
2 ตัว  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมี
ระบบการกํากับดูแลที่ รับผิดชอบต่อผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
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2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
     การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

                การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อนของคณะศิลปศาสตร์) 
                       การวิ เคราะห์สถานการณ์ จากปั จจัยภายใน เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของ                
คณะศิลปศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน การบริหารจัดการ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength)    
และจุดอ่อน (Weakness) ของการดําเนินงานจากการวิเคราะห์พบว่า คณะศิลปศาสตร์มีจุดแข็งและจุดอ่อนดังนี้  
 

 ปัจจัยภายใน 

                จุดแข็ง (Strengths) 

S1 บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ และฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ
และศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 
 

S2 บุคลากรของคณะมีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 

S3 มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

S4 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ 

S5 มีระบบสหกิจศึกษาครบทั้ง 4 หลักสูตร ทําให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
และมีหลักสูตรพันธุ์ใหม่ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

S6 มีงบประมาณเงินรายได้ส่งเสริมการทําวิจัย 

S7 มีการบริการวิชาการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของชุมชน 

S8 มีรายวิชาที่เอ้ือต่อการทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

S9 มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารรว่มกับผู้แทนของบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในรูปคณะกรรมการ เช่น กรรมการบริหารคณะ กรรมการประจําคณะ เป็นต้น 
 

S10 มีรายวิชาที่เน้นการพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 

 ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 สัดส่วนของอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
W2 บัณฑิตบางส่วนยังขาดทักษะในการนําความรู้ไปบูรณาการกับการประกอบวิชาชีพ 

 

W3 บัณฑิตบางส่วนขาดทักษะการแสดงความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
 

W4 บัณฑิตส่วนใหญ่ขาดทักษะภาษาท่ี 3 ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
 

W5 ปริมาณผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังไม่กระจายสัดส่วนในทุกสาขา 
 

W6 อาจารย์มีภาระงานสอนมากทาํให้ไม่สามารถสร้างผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการได้เต็มศักยภาพ 
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 ปัจจัยภายนอก 

                โอกาส (Opportunities) 

O1 10 S-Curve อุตสาหกรรมในอนาคตตรงกับพันธกิจของคณะทําให้สังคมมีความต้องการบัณฑิต       
ที่มีความสามารถด้านภาษา การท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการการบินมากข้ึน 

O2 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564 ) 

O3 การประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้คณะได้รับทราบจุดเด่นและ   
จุดด้อยของคณะ อันจะนําไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดําเนินงานของคณะได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

O4 
 

นโยบายประเทศเน้นการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาของคณะ 
 

 ปัจจัยภายนอก 

                 อุปสรรค (Threats) 

T1 การเปิดเสรีทางการค้าอาจทําให้มีสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศเพ่ิมมากขึ้น       

T2 งบประมาณท่ีจัดสรรไม่เพียงพอต่ออบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
T3 กรอบอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัยมีจํากัด ส่งผลต่อการดําเนินงานและการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ  
T4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นเงื่อนไขท่ี

คณะฯต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปศาสตร์ 

3.1 ปรัชญา  
 นวัตรกรรมสร้างชาติ ศิลปศาสตร์สร้างนวัตกรรมทางสังคม 

3.2 ปณิธาน  
 “มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัยผลิตนวัตกรรมทางสังคม ที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 

3.3 วิสัยทัศน ์
 คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตนักศึกษาสู่ระดับสากล มีคุณธรรม
น าสังคม 
3.4 เอกลักษณ์  

 จิตบริการ เชี่ยวชาญภาษา แกร่งกล้าปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน 

3.5 อัตลักษณ์  

 ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นปฏิบัติสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

3.6 พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
              และยั่งยืน 

3.7 ค่านิยมองค์กร 
 1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 2. รู้ คิด ท า แบบมืออาชีพ 
 3. มีความเป็นสากล 
 4. ต่อยอดเทคโนโลยี 
 5. เชื่อมั่นในทีม 
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3.8 วัฒนธรรมองค์กร 
 1. มุ่งเน้นตรงเวลา 
 2. จิตอาสาคือชีวิต 
 3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์ 
 4. ก้าวทันโลกทัศน์ 
 5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ   
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3.9 ตารางความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ 
(Objectives) ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Key Performance Indicator – KPI) โครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) คณะศิลปศาสตร์ 
1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

เป้าประสงค์  (Objectives) คณะศิลปศาสตร์ 
O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 

KR 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
KR 1.2  นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตร์อัพ (Young Startup) 
KR 1.3 นักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard 
KR 1.4 บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน 
KR 1.5  นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพ่ือลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผล 
           กระทบเชิงบวก 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1.พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ 
2.พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและในรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน เช่น สหวิทยากร 
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
5. สร้างระบบนิเวศน์เพ่ือการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น 
ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรมInnovation Zone, Fabrication Lab, Maker club 
6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค ์
7. พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาท างานกับองค์กร 
8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
9. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, URI) 
10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 
11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ 
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill) 

โครงการหลัก  
1. โครงการ การสอบคัดเลือกเข้าสอบตรง 
2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
3.โครงการ Book Carnival  
4. โครงการติว TOEIC  
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โครงการหลัก (ต่อ) 
 

5. โครงการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาด้าน ICT 
6. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้มีการแข่งขันนวัตกรรมของนักศึกษา 
7. โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ 
8. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน 
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอน  (Smart Teacher) 
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 
11. โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตาม 
       มาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ The International Air Transport Association  
       (IATA) และ องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  International Civil Aviation Organization  
       (ICAO) 
12. โครงการ/กิจกรรมสอดแทรกแนวคิดนวัตกรรมสู่ มคอ.3 รายวิชา/กิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการ 
13. โครงการสหกิจศึกษา/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
14. โครงการส่งเสริมศีกยภาพนักศึกษาทางด้านการบริการการบินในการเข้าถึงการท างานในอุตสาหกรรม 
       การบิน และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
15. โครงการ/กิจกรรมหลักสูตรที่มีอนุปริญญา และ Credit Bank 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) คณะศิลปศาสตร์ 
2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เป้าประสงค์  (Objectives) คณะศิลปศาสตร์ 
 O2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 

KR 2.1 งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
KR 2.2 งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกน าไปใช้ประโยชน์  
KR 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation  
              เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
KR 2.4  ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกน าไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์  
KR 2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร  
           Citation จ านวน publication เงินทุนจากภายนอก จ านวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ประเทศ 
2.ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic  
   Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
4. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ 
6.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Pubication, IP และต่อยอดพาณิชย์ 
7. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม   

โครงการหลัก 
1. โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
     อุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
2. โครงการวิจัยสื่อช่วยสอนเพื่อผู้พิการทางสายตา: อักษรเบรลล์พื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย    
     การพิมพ์หลายมิติ 
3. โครงการวิจัยอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคประเภทขนมอบและเบเกอรี่ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y และ  
     Gen Z 
4. โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายก 
5. โครงการวิจัยศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานี 
6. โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรม 
7. โครงการวิจัยการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ  
    กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ 
8. โครงการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ใบงานโทอิค (TOEIC)  
    ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี 
9. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
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โครงการหลัก 
10. โครงการวิจัย แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการป้องกันและ 
      แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครนายก 
11. โครงการวิจัย การวิเคราะห์ปมขัดแย้งในวรรณกรรมจีนเรื่องซ้องก๋ัง 
12. โครงการวิจัย การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัด 
     สมุทรสงคราม 
13. โครงการวิจัย การสร้างสื่อออนไลน์ youtube และ podcast เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   
     ในวิชาศิลปะการพูด 
14. โครงการวิจัย การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่เกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย 
     เทคโนลีราชมงคลธัญบุรี 
15. โครงการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ในการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
16. โครงการวิจัย ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบของ     
       คนไทย 
17. การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตมะพร้าวตามมาตรฐาน GAP 
18. การพัฒนาสถานประกอบการตามมาตรฐาน HA (ก าลังยื่นขอ) 
19. โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) คณะศิลปศาสตร์ 
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้าน

ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม   
เป้าประสงค์  (Objectives) คณะศิลปศาสตร์ 

 O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี  

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 
KR 3.1  พัฒนาก าลังคน (Re-skills, Up-Skills, New-Skills) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC  
           ด้วย Short Course Training 
KR 3.2  นวัตกรรมที่น าไปแก้ไขปัญหารือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน   
KR 3.3  ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนา 
          คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
KR 3.4  องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม  
           ประเทศชาติ 
KR 3.5  รายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ส่งเสริมการน านวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบ 
    ร่วมทุน 
2. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการที่เพ่ิม 
   มูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
3. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดให้เกิด 
    คุณค่าเพ่ิม 
5. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน  
6. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

โครงการหลัก 
1. โครงการศิลปศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว (บึงบา) 
3. โครงการวิถีไทยบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. โครงการงานแปลภาษา หารายได้จากศูนย์ COE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) คณะศิลปศาสตร์ 
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค์  (Objectives) คณะศิลปศาสตร์ 
 O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง

เพื่อความยั่งยืน  
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 

KR 4.1 ผลงานที่ส าเร็จจากการท างานเชิงบูรณาการด้วยการท างานเป็นรูปแบบ Cluster 
KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
KR 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
KR 4.4 รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
KR 4.5 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1.ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันเพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค์กร    
   รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation) 
2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management 
4. แสวงหารายได้เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล 

โครงการหลัก 
1. โครงการ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ 
3. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์        
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือการเข้าสู่ 
    ต าแหน่งทางวิชาการ    
5. โครงการบริการวิชาการของศูนย์ (COE) ที่ให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 
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บทที่ 4 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
4.1    การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ

4.1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
การด าเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลธัญบุรี  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะปานกลาง และระยะสั้น  เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรมตลอดมา กล่าวคือ   
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นตัววัดผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ าประสงค์/เป้าหมาย  ได้อย่างต่อเนื่องและ                
มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส่วนราชการภายในได้มีส่วนร่วมและเสนอโครงการ  และกิจกรรมที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  และสามารถท าให้การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง            
เป็นรูปธรรม 

 

 
 เพ่ือให้การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ไปสู่การปฏิบัติภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ผ่านมาให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนด
แนวทางด้วย โครงการ/กิจกรรม ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน                
ดังรายละเอียดดังนี้ 
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4.2    ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์  เป้ าประสงค์  ผลสัมฤทธิ์ที่ ส าคัญ  กลยุทธ์  ตั วชี้ วัด         
โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 -2565                
คณะศิลปศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 
 

   

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเรียนรู้สู่การเป็นวัตกร 12 15 5,145,400 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 3   
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 

9   

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

8 
 

18 820,000 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 4   
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 

4   

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและเพิ่ม
คุณค่าด้านศิลปศาสตร์วัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 

9 10 809,200 

    ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 
    ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 

4 
5 

  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการด้วย
นวัตกรรม 

6 3 800,000 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 

3 
3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 1

O1 O1

2563 2564 2565
KR 1.1 บณัฑิตมีคุณลักษณะเปน็นวตักรและมีคุณสมบติัตามบณัฑิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ 90 90 90 KR 1.1 บณัฑิตมีคุณลักษณะเปน็นวตักรและมีคุณสมบติัตามบณัฑิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ รฝน./รฝว.

KR 1.2 นักศึกษาส่งนวตักรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์อัพ (Young Strstup) ชิ้นงาน 1 1 1 KR 1.2 นักศึกษาส่งนวตักรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์อัพ (Young Strstup) ชิ้นงาน รฝน./รฝว.

KR 1.3 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ หรือ Global Standard ร้อยละ 60 70 80 KR 1.3 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ หรือ Global Standard ร้อยละ รฝว.หวัหน้าสาขา

KR 1.4 บณัฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกวา่เงินเดือนมาตรฐาน ร้อยละ 45 50 55 KR 1.4 บณัฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกวา่เงินเดือนมาตรฐาน รฝน./รฝว.

KR 1.5 นวตักรรมที่บณัฑิต/ผู้เรียนพัฒนาใหก้ับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก ผลงาน 1 1 1 KR 1.5 นวตักรรมที่บณัฑิต/ผู้เรียนพัฒนาใหก้ับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนหรือสร้าง
รายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก

ร้อยละ รฝว.หวัหน้าสาขา

S1.1 พัฒนาระบบที่เส่งเสริมใหน้ักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ

KPI 1.1.1 จ านวนโควต้้านักกีฬาที่เข้าศึกษาต่อในสาขาวชิาชีพ คน 1 2 3

S1.3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหดี้ขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวทิยาการ

KPI 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับความรู้โดยตรงจากสถานประกอบการ ร้อยละ

KPI 1.3.2 จ านวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการเรียนแลกเปล่ียนในต่างประเทศ คน

KPI 1.3.3 จ านวนอาจารย์อาจารย์ชาวต่างชาติที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ

คน

S1.4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบติับณัฑิตที่พึงประสงค์

KPI 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ใน
สาขาวชิาชีพ

ร้อยละ

S1.5 สร้างระบบนิเวศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ระบบหว่งโซ่คุณค่า เช่น หอ้งปฏบิติัการสร้างต้นแบบนวตักรรมInnovation 
Zone,  Fabrication Lab, Maker club

KPI 1.5.1 จ านวนหอ้งปฏบิติัการทางวชิาชีพ หอ้ง

S1.6 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบติัอาจารย์ที่พึงประสงค์

KPI 1.6.1 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามคุณสมบติัอาจารย์ที่พึงประสงค์ ร้อยละ

S1.8 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน

KPI 1.8.1 จ านวนรายวชิาที่ได้รับการทวนสอบ ร้อยละ

1 1 1

45 50 55

40 50

S1.8 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน

25 25 25

S1.6 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบติัอาจารย์ที่พึงประสงค์

30

2565

60 70 80

1 1

S1.5 สร้างระบบนิเวศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบหว่งโซ่คุณค่า เช่น หอ้งปฏบิติัการสร้างต้นแบบนวตักรรมInnovation Zone,  Fabrication
 Lab, Maker club

1 1 1

S1.4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบติับณัฑิตที่พึงประสงค์

10

Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเปน็นวตักร Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเปน็นวัตกร

เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : คณะศิลปศาสตร์

การผลิตบณัฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การผลิตบณัฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4.3  แผนความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิท์ี่ส าคัญ/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดกลยุทธ/์โครงการ/กิจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  คณะศิลปศาสตร์
เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2568 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์

S1.3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหดี้ขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวทิยาการ

2565

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบรุี กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะศิลปศาสตร์
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

2563
S1.1 พัฒนาระบบที่เส่งเสริมใหน้ักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ

1

2

80 80

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR): 
คณะศิลปศาสตร์

80

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

2563 2564

10 10

15 15 15

12 15

2 2

15

2564

31



ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์S1.10 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล
KPI 1.10.1 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านสมรรถนะที่สาขาก าหนด ร้อยละ

S1.11 ยกระดับศักยภาพบณัฑิตใหม้ีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ
KPI 1.11.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบสมรรถนะ TOEIC และเทียบ TOEIC ร้อยละ

S1.12 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - 
skills/Re-skills/New - skill)

KPI 1.12.1 จ านวนหลักสูตรที่มีอนุปริญญา และ Credit Bank หลักสูตร

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.
P1.1 P1.1

P1.3 P1.2

P1.5 P1.3 โครงการ Book Carnival

P1.4 โครงการติว TOEIC 

P1.5 โครงการพัฒนาทักษะใหก้ับนักศึกษาด้าน ICT

P1.6 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมใหม้ีการแข่งขันนวตักรรมของนักศึกษา

P1.7 โครงการแข่งขันกีฬาบวัน้ าเงินเกมส์ 150,000  รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา

P1.9 P1.8 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

P1.9 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน  (Smart Teacher) 78,000   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

P1.10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรสายวชิาการเพื่อมุ่งสู่ความเปน็นานาชาติ 1,300,000  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

P1.11 146,000  นางวายูน เอกสกุลไพบลูย์

P1.16 P1.12 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

P1.21 P1.13 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

P1.22 P1.14 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

P1.23 P1.15 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะวชิาชีพตามมาตรฐานสากล

โครงการผลิตบณัฑิตพันธุใ์หม่

โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเปน็อาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการ
บนิตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ The International Air 
Transport Association (IATA) และ องค์กรการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ  
International Civil Aviation Organization (ICAO)

P1.10 โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดแก่อาจารย์  Problem Solving, Analysis Thinking, Design Thinking, Innovative Thinking

โครงการพัฒนาแผนการเรียนด้วยวธิกีารเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบ Credit bank เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ

โครงการสหกิจศึกษา/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

โครงการส่งเสริมศีกยภาพนักศึกษาทางด้านการบริการการบนิในการเข้าถึงการท างานใน
อุตสาหกรรมการบนิ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนเพื่อเรียนรู้ Learn how to Learn

โครงการปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกและเพิ่มโอกาสของการศึกษาในกล่มเปา้หมายใหม่ๆ

โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี โครงการ/กิจกรรม: คณะศิลปศาสตร์
กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบ ุ: จ านวนเงินงบประมาณ)

2563 2564 2565

โครงการ/กิจกรรมหลักสูตรที่มีอนุปริญญา และ Credit Bank

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนอกชั้นเรียนในพื้นที่นวตักรรมการศึกษา Innovation Zone,  Fabrication Lab, Maker club

โครงการติดตามประเมินผลตามคุณลักษณะความเปน็นักนวตักรรมของนักศึกษาทุกชั้นปี โครงการ/กิจกรรมสอดแทรกแนวคิดนวตักรรมสู่ มคอ.3 รายวชิา/กิจกรรมอบรมการเปน็
ผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาบณัฑิตหอ้งเรียน หอ้งปฏบิติัการ หอ้งประลอง ที่รองรับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

P1.6 โครงการพัฒนาทักษะและประเมินสมรรถนะของนักศึกษา

การสอบคัดเลือกเข้าสอบตรง

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิติัการทางวชิาชีพ

S1.12 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill)

2 3 3

S1.11 ยกระดับศักยภาพบณัฑิตใหม้ีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ
50 60 70

S1.10 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล
80 80 80
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์

2 2

O2 O2

2563 2564 2565
KR 2.1 งานวจิยั นวตักรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกน าไปใช้ประโยชน์ เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา KR 2.1 งานวจิยั นวตักรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกน าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน รฝบ.

KR 2.2 งานวจิยั นวตักรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกน าไปใช้ประโยชน์ เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา KR 2.2 งานวจิยั นวตักรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน รฝบ.
KR 2.3 งานวจิยั นวตักรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวตัวถิีสู่ Social Innovation เพื่อใหม้ีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม)
เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา KR 2.3 งานวจิยั นวตักรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวตัวถิีสู่ 

Social Innovation เพื่อใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ผลงาน รฝบ.

KR 2.4 ผลงานวจิยัและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกน าไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา KR 2.4 ผลงานวจิยัและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกน าไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ผลงาน รฝบ.
KR 2.5 ความสามารถด้านนวตักรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธบิตัร สิทธบิตัร Citation จ านวน 

publication เงินทุนจากภายนอก จ านวนนักวจิยัระดับชาติ นานาชาติ)
เฉล่ีย

ร้อยละ
20 20 20 KR 2.5 ความสามารถด้านนวตักรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุ

สิทธบิตัร สิทธบิตัร Citation จ านวน publication เงินทุนจากภายนอก จ านวน
นักวจิยัระดับชาติ นานาชาติ)

ร้อยละ รฝบ.

S2.1 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวจิยัและยกระดับนวตักรรมที่ตอบโจทย์ท้าทาย
ของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ

KPI 2.1.1 จ านวนงานวจิยัที่ท าร่วมกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน ผลงาน
KPI 2.1.2

S2.2 ส่งเสริมการพัฒนาการวจิยัและสร้างนวตักรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหล่ือมล้ า
KPI 2.2.1 จ านวนงานวจิยัที่สร้างนวตักรรมเชิงพื้นที่ ผลงาน
KPI 2.2.2

S2.3 พัฒนาอาจารย์ใหเ้ปน็นักวจิยัและพัฒนานวตักรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ
KPI 2.3.1 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรมใหเ้ปน็นักวจิยัและพัฒนานวตักรรมที่ตอบโจทย์

ประเทศ
คน

KPI 2.3.2
S2.5 แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวตักรรม

KPI 2.5.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยั จากหน่วยงานภายนอก บาท
KPI 2.5.2

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.
P2.1 50,000   ดร.เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์

P2.2 30,000   ดร.สุลกัณยา บญุญโยธิน

โครงการวจิยัเพื่อตอบโจทย์สังคมคุณภาพและความมั่นคง P2.3 50,000   น.ส.พรนภา ธนโพธิวิรัตน์

P2.4 50,000   นางมธุรา สวนศรี

P2.5 50,000   น.ส.ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร

P2.6 50,000   ดร.พมิอร แก้วแดง

P2.7 50,000   นายพนัส สืบยุบล

1 1 1

P2.5

2565

โครงการวจิยัการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 

โครงการวจิยัอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคประเภทขนมอบและเบเกอร่ีของผู้บริโภคกลุ่ม 
Gen Y และ Gen Z

โครงการวจิยัแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุของจงัหวดันครนายก

โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี โครงการ/กิจกรรม: คณะศิลปศาสตร์
กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบ ุ: จ านวนเงินงบประมาณ)

2563 2564

โครงการวจิยัศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจงัหวดัปทุมธานี

โครงการวจิยัแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการวจิยัการศึกษาแรงจงูใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจนีกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวจนีเพศชายที่เดินทางท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพฯ

S2.5 แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวตักรรม

P2.1 โครงการวจิยัและพัฒนานวตักรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (BCG Economy / AI & Data Economy / Creative Economy / 
Sharing Economy / RDI for S-Curve Industries)

โครงการวจิยัส่ือช่วยสอนเพื่อผู้พิการทางสายตา: อักษรเบรลล์พื้นฐานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วยการพิมพ์หลายมิติ

0.50 0.50 0.50

S2.3 พัฒนาอาจารย์ใหเ้ปน็นักวจิยัและพัฒนานวตักรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ
5 10 15

S2.2 ส่งเสริมการพัฒนาการวจิยัและสร้างนวตักรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหล่ือมล้ า
1 1 1

S2.1 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวจิยัและยกระดับนวตักรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

1 1 1

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบรุี กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะศิลปศาสตร์
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

2563 2564 2565

1 1 1

20 20 20

1 1 1

การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกตอ่เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกตอ่เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR): 
คณะศิลปศาสตร์

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
2563 2564

Research for Innovation: การวจิยัเพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรม Research for Innovation: การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : คณะศิลปศาสตร์

2565
1 1 1

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์P2.8 โครงการวจิยัการศึกษาผลสัมฤทธิแ์ละความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ใบงานโทอิค (TOEIC) ของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลราชมงคลธญับรีุ

30,000   ดร.ธวัชชัย ใจศิริ

P2.9 โครงการวจิยัพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 20,000   ผศ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์

P2.10 โครงการวจิยั แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น: กรณีศึกษาบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัปทุมธานี

50,000   ผศ.สมชาย ผาธรรม

P2.11 โครงการวจิยั การวเิคราะหป์มขัดแย้งในวรรณกรรมจนีเร่ืองซ้องกั๋ง 30,000   นายฌานิศ วงศ์สุวรรณ

P2.12 โครงการวจิยั การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปมู้าจากเรือประมง
ขนาดเล็กในจงัหวดัสมุทรสงคราม

20,000   รศ.ดร.พมิพน์ภสั ภมูิกิตติพชิญ์

P2.13 โครงการวจิยั การสร้างส่ือออนไลน์ youtube และ podcast เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพในวชิาศิลปะการพูด

50,000   นายสมพงษ์ บญุหนุน

P2.14 โครงการวจิยั การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบคุลากรสู่เกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียว
ของมหาวทิยาลัยเทคโนลีราชมงคลธญับรีุ

50,000   ผศ.กรธัช โฆษิตโภคิน

P2.15 20,000   นายนครินทร์ กล่ันบศุย์

P2.16 50,000   ดร.สุพศิ บญุลาภ

P2.17 ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์

P2.6 P2.18 ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์

P2.5 P2.19 120,000    120,000 120,000   ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐภคกุล

P2.5

 การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตมะพร้าวตามมาตรฐาน GAP

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิยัใหส้ามารถผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเปา้หมายการวจิยัของประเทศ

โครงการส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการนวตักรรมเพื่อสังคม

โครงการวจิยั การศึกษาวเิคราะหแ์นวคิดทางจริยศาสตร์ในการเรียนการสอนของอาจารย์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

โครงการวจิยั ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบหุร่ีต่อพฤติกรรมการ
สูบของคนไทย

 การพัฒนาสถานประกอบการตามมาตรฐาน HA 

โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธญับรีุ"  
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์

3 3

O3 O3

2563 2564 2565
KR 3.1 พัฒนาก าลังคน (Re - skills, Up - Skills, New - Skills)   ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเปา้หมายและ EEC  ด้วย 

Short  Course Training
คน 1,000        1,500        2,000        KR 3.1 พัฒนาก าลังคน (Re - skills, Up - Skills, New - Skills)   ที่ตอบโจทย์ 10 

อุตสาหกรรมเปา้หมายและEEC  ด้วย Short  Course Training
คน รฝว.หวัหน้าสาขา

KR 3.2 นวตักรรมที่น าไปแก้ปญัหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบ/ชุมชน เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา KR 3.2 นวตักรรมที่น าไปแก้ปญัหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบ/ชุมชน นวตักรรม รฝว.หวัหน้าสาขา

KR 3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจดัการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  
และส่ิงแวดล้อมของชุมชน

เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา KR 3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจดัการของตนเอง (Smart community) มี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  และส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ชุมชน รฝว.หวัหน้าสาขา

KR 3.4 องค์ความรู้หรือนวตักรรมด้านศิลปวฒันธรรมน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา KR 3.4 องค์ความรู้หรือนวตักรรมด้านศิลปวฒันธรรมน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ

โครงการ รฝว.หวัหน้าสาขา

KR 3.5 รายได้จากการบริการวชิาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 20 20 KR 3.5 รายได้จากการบริการวชิาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ รฝว.หวัหน้าศูนย์ COE

S3.1 ส่งเสริมการน านวตักรรมไปบริการวชิาการในลักษณะแบบใหเ้ปล่า แบบที่
ก่อใหเ้กิดรายได้หรือแบบร่วมทุน

KPI 3.1.1 จ านวนโครงการบริการวชิาการแบบใหเ้ปล่า จ านวนโครงการบริการวชิาการแบบ
ก่อใหเ้กิดรายได้

โครงการ

S3.3 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และ
นวตักรรม

KPI 3.3.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ร้อยละ

S3.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่น ด้วยนวตักรรม 
และพัฒนาต่อยอดใหเ้กิดคุณค่าเพิ่ม

KPI 3.4.1 จ านวนโครงการด้านศิลปวฒันธรรม หรือภมูิปญัญาท้องถิ่น/อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่
ก่อใหเ้กิดรายได้

โครงการ

S3.5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการใหบ้ริการด้านการทดสอบ
มาตรฐาน

KPI 3.5.1 จ านวนบคุลากรที่ได้รับการบริการด้านทดสอบมาตรฐานสมรรถนะ คน

S3.6 ส่งเสริมการบริการวชิาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้

KPI 3.6.2 จ านวนโครงการที่ได้รับการบริการวชิาการจากหน่วยงานภายนอก โครงการ

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.
P3.1 P3.1 นางพชัรินทร์ จึงประวัติ

P3.2 50,200   ดร.วัฒนา ทนงค์แผง

P3.3 94,600   ดร.พมิอร แก้วแดง

P3.4 241,000  ผศ.ดร.มณิภทัร ไทรเมฆ

P3.5 30,000   ผศ.สมชาย ผาธรรม

P3.6 47,800   นายนครินทร์ กล่ันบศุย์

P3.22 P3.7 สาขาวิชาการทอ่งเทีย่วและการ
โรงแรม

111

2 2 2

โครงการศูนย์ทดสอบสมรรถนะวชิาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 11

P3.12 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่เปา้หมาย

P3.19 โครงการบริการเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่น

โครงการ "ลูกทุ่งศิลปศาสตร์" ขับร้องวถิีชาติ-สืบสานวถิีไทย

โครงการใหบ้ริการทดสอบขั้นสูง

โครงการวถิีไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC ในรูปแบบ Short Course Training

โครงการศิลปศาสตร์พัฒนางานบริการวชิาการเพื่อตอบสนองชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปน็แหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (บงึบา)

S3.6 ส่งเสริมการบริการวชิาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้

S3.5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการใหบ้ริการด้านการทดสอบมาตรฐาน

S3.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่น ด้วยนวตักรรม และพัฒนาต่อยอดใหเ้กิดคุณค่าเพิ่ม

S3.3

โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี โครงการ/กิจกรรม: คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน
กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบ ุ: จ านวนเงินงบประมาณ)

2563 2564 2565

1 1 1

10 15 15

1 1 1

ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม

80 80 80

S3.1 ส่งเสริมการน านวตักรรมไปบริการวชิาการในลักษณะแบบใหเ้ปล่า แบบที่ก่อใหเ้กิดรายได้หรือแบบร่วมทุน

1 1 1

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบรุี กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

2563 2564 2565

1 1 1

5 5 5

2565
20 30 50

การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถ่ิน และเพ่ิมคุณค่าทางดา้นศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถ่ินดว้ยนวัตวิถี การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถ่ิน และเพ่ิมคุณค่าทางดา้นศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถ่ินดว้ยนวัตวิถี

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR): 
คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

2563 2564

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน

 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวชิาการและเพ่ิมคุณค่าดา้นศิลปวฒันธรรมดว้ยนวตักรรม  Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าดา้นศิลปวัฒนธรรมดว้ยนวัตกรรม

เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์

4 4

O4 O4

2563 2564 2565

KR 4.1 ผลงานที่ส าเร็จจากการท างานเชิงบรูณาการด้วยการท างานในรูปแบบ Cluster ผลงาน KR 4.1 ผลงานที่ส าเร็จจากการท างานเชิงบรูณาการด้วยการท างานในรูปแบบ Cluster ร้อยละ รฝว/รฝบ.

KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 85 90 95 KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ คณบดี/รฝบ./รฝว./รฝน.

KR 4.3 บคุลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนรายบคุคล (IDP) ร้อยละ 80 85 90 KR 4.3 บคุลาการได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) ร้อยละ รฝบ.

KR 4.4 รายได้นอกเหนือจากการจดัการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 10 10 KR 4.4 รายได้นอกเหนือจากการจดัการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ รฝว/รฝบ.

KR 4.5 การจดัอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว อันดับ KR 4.5 การจดัอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว อันดับ คณบดี/รฝบ./รฝว./รฝน.

S4.2 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเปน็ธรรมาภบิาล
KPI 4.2.1 ผู้บริหารได้รับการอบรมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเปน็ธรรม คน

KPI 4.2.2
S4.3 พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

KPI 4.3.1 จ านวนบคุลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามกรอบ IDP ร้อยละ

KPI 4.3.2
S4.4 แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

KPI 4.4.1 การหารายได้จากศูนย์ (COE) เร่ือง

KPI 4.4.2

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.
P4.4 P4.1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

P4.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

P4.3 692,500  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

P4.7 P4.4 50,000   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

P4.10 P4.5 หวัหน้าศูนย์ (COE)

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบรุี กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

2563 2564 2565

80 85 90
5 5 5

2563 2564 2565

85 85 85

ค่าเปา้หมาย

4 6 8

P4.6 โครงการจดัท าแผนพัฒนาบคุลากรตามกรอบ IDP

แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรสายวชิาการ
เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ

โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี โครงการ/กิจกรรม: คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน

S4.4

S4.2 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเปน็ธรรมาภบิาล

S4.3 พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งบริหารระดับต้น กลาง สูง

โครงการพัฒนาบคุลากรของคณะศิลปศาสตร์

โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์

โครงการ การบริหารจดัการโดยใช้หลักธรรมาภบิาลโครงการสร้างความตระหนักถึงการบริหารจดัการโดยหลักธรรมาภบิาล

โครงการพัฒนาการหารายได้จากการวจิยัและบริการวชิาการ โครงการบริการวชิาการของศูนย์ (COE) ที่ใหบ้ริการกับหน่วยงานภายนอก

80 85 90

1 1

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบ ุ: จ านวนเงินงบประมาณ)

2563 2564 2565

1

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR): 
คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน

Innovative Management : การบริหารจดัการดว้ยนวตักรรม Innovative Management : การบริหารจัดการดว้ยนวัตกรรม

เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี เปา้ประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : คณะ/วทิยาลัย/หน่วยงาน

การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตวัไดเ้ร็วตอ่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือความยั่งยืน การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตวัไดเ้ร็วตอ่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือความยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบรุี
หน่วย
นับ

1 1 1
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบรุี
ประเดน็ยทุธศาสตร์/เปา้ประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ/กลยทุธ์/ตวัชี้วดักลยทุธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบรุี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปศาสตร์
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บทที่ 5 
 การก ากับติดตามประเมินผล  

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปศาสตร์ 
 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ ราชการ 3 ปี  พ .ศ. 2563 - 2565           
คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ยึดหลักการกระจายอ านาจ             
ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไก การบริหารงานของรองคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
งาน  ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมใน  การติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่ฝ่ายบริหารและ
วางแผน และผู้รับผิดชอบเป็นผู้วิเคราะห์  และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงานผู้ บริหาร  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบต่อไป 

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป                   
ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับป รุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน          
ที่ก าหนด การควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นการประเมินผลกระทบ              
ทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือโครงการ                
ในลักษณะเดียวกันต่อไป และการปรับปรุงนโยบายและแผนฯ ในลักษณะ Rolling Plan 

การป ระ เมิ น ผลกระท บของแผน ป ฏิ บั ติ ร าชการ  3 ปี  พ .ศ . 2563 - 2565             
คณะศิลปศาสตร์ ที่จะน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการจะด าเนินการ 
4 ระยะ ได้แก่ 

  ระย ะสิ้ น สุ ด ปี ที่  1 ข อ งแ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  3 ปี  พ .ศ .2563 - 2565               
คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ    
ผลลัพธ์ และผลกระทบของการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาและผลการพัฒนา 

  ร ะย ะสิ้ น สุ ด ปี ที่  2 ข อ งแ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  3 ปี  พ .ศ .256 3 - 2565              
คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง (TIER 1) 

  ร ะย ะสิ้ น สุ ด ปี ที่  3 ข อ งแ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  3 ปี  พ .ศ .256 3 - 2565               
คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ิมเติม 

  ระยะสิ้ นสุ ดปีที่  4 ของแผนแผนปฏิบัติ ราชการ 3 ปี  พ .ศ.2563 - 2565         
คณะศิลปศาสตร์  เพื ่อประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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5.1 กรอบการติดตามประเมินผล ประกอบด้วยผลส าเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับผลผลิต : ประเมินผลส าเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ

(TIER 1) ของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 คณะศิลปศาสตร์  
ระดับผลลัพธ์ : ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(Stakeholders audit) 

5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 

2565 คณะศิลปศาสตร์ เป็นกลไกส าคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
ก าหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ปีละ 4 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม   
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      
โดยให้หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน   

ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้ 

5.3 กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมาย                 

กลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 คณะศิลปศาสตร์      
ไปพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน /โครงการ และกิจกรรมที่สนอง       
ตอบกลยุทธ์ของรองคณบดี/สาขาวิชา/สาขา/หัวหน้างาน ส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย  
ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ 
โดยหน่วยงาน  

ระดับที่ 2 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ 
โดยมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และสาขาวิชา  ท าหน้าที่ประเมินผลระดับ
สาขาวิชา โดยการบูรณาการผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับท่ี 1 

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ตลอดจน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพในอดีต เปรียบเทียบกับปัจจุบัน ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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5.5 แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
ทบทวนกลยุทธ์ 

ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ได้น าแนวคิด       
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความ
เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน       
ความเสี่ยง ด้านทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด  
และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ อาจจะมีการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่น าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ของคณะศิลปศาสตร์ รวมถึง แนวทางการด าเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณะศิลปศาสตร์     
ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร         
ของคณะศิลปศาสตร์  และกรรมการบริหารคณะฯ  เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยน     
กลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหารของคณะฯ หัวหน้าสาขาวิชา 
และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 


