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ส่วนท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี นับต้ังแต่คณะอักษรศาสตร์ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 คณะ
อักษรศาสตร์ดําเนินงานตามปณิธานที่ว่า “คณะอักษรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะดํารงความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ความเป็นสากล สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ แสวงหาพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา อีกทั้งเป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบ
ทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ”  แม้ว่าที่ผ่านมา คณะ
อักษรศาสตร์ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัย อันมีผลมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก แต่ยังมั่นคงใน
ปณิธานดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ น้ัน คงเป็นสิ่งที่คณะ
อักษรศาสตร์ต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่คณะอักษรศาสตร์ต้องพิจารณาถึงสถานภาพ
ของคณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบัน เพ่ือกําหนดบทบาทในอนาคตว่าจะทําอย่างไรจึงจะสืบสานและสร้างสรรค์
ภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามปณิธานได้ต่อไป โดยที่สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมด้วย 
 
 การคํานึงถึงบทบาทของคณะอักษรศาสตร์ที่ต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมดังกล่าว 
คณะอักษรศาสตร์จึงได้จัดทําแผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563-
2566 โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน รูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีช่องทางการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงต้นทุนการผลิตบัณฑิต และความต้องการการใช้บัณฑิตด้าน
อักษรศาสตร์ ทั้งน้ีในการพิจารณาดังกล่าวได้คํานึงถึงพันธกิจหลักของสถาบัน อันได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีผลต่อกลุ่มผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อพันธกิจหลักดังกล่าวเป็นสําคัญ 
 
 การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 นอกจากพิจารณาจากประเด็นที่
กล่ าวถึ งข้ าง ต้นแล้ว  ยังไ ด้ พิจารณาตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ระยะเวลา  5 ปี                      
พ.ศ. 2562-2566 รวมทั้งทบทวนการดําเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ที่ผ่านมาที่มีทั้งที่ได้รับผลดีและยังต้องมี
การปรับปรุง จึงได้มีการส่งเสริมส่วนที่ได้รับผลดี ปรับแก้ไขส่วนที่ยังต้องปรับปรุง และเพ่ิมเติมส่วนที่จะทําให้
ก้าวทันต่อบริบทของสังคม รวมเป็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านอักษรศาสตร์ที่ตอบสนองต่อวงวิชาการ ชุมชน
และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรา้ง 
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศการทํางานและการเรียนรู้ 
รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์คณะอักษรศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 2 
แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

 
 คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ที่เป็นกําลังสําคัญทั้งในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน  แม้ ว่าบัณฑิตของคณะอักษรศาสตร์จะเป็นที่ยอมรับในคุณภาพอย่างกว้างขวางแล้ว แต่ 
คณะอักษรศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ ประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้ทันสมัย สามารถนําไปใช้ได้
สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
ข้อมูลด้านหลักสูตร 
 คณะอักษรศาสตร์มีการดําเนินการหลักสูตร 3 ระดับ  รวม 18 หลักสูตร  ได้แก่ 
 ระดับปริญญาบัณฑิต 13 หลักสูตร 

1. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
2. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
4. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
5. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
6. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
7. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแสดงศึกษา 
8. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
9. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
10. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
11. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
12. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
13. อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียศึกษา 

  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 3 หลักสูตร 
1. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
2. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
3. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร 
1. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
2. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
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ข้อมูลด้านบุคลากร 
 
 คณะอักษรศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ  138 คน 
 

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  รวม (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

อาจารย์ 10 52 27 89 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 16 25 41 
รองศาสตราจารย์ - 2 3 5 
ศาสตราจารย์ - 1 2 3 
รวม (คน)    138 

 
 คณะอักษรศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุน  32 คน 
 

ประเภท  รวม (คน)
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา      27  
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว      5 
รวม (คน) 32 
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สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะอักษรศาสตร์ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของคณะอักษรศาสตร ์
 
จุดแข็ง                   S 
จุดอ่อน                  W 
โอกาส                   O 
อุปสรรค                    T 

                 จดุแข็ง (Strength)              จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป็นคณะท่ีมีชื่อเสียงมายาวนาน 
2. มีอาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญเป็นท่ียอมรับ
ในวงวิชาการ 
2. มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมท้ังด้านภาษา 
ปรัชญา สังคม และศิลปะ 
3. มีความร่ วม มือทาง วิชาการกับ
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. มีการบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นท่ีประจักษ์ชัด 

1. บางหลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความ
นิยมในสังคม 
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีน้อย 
3. อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก/
ตําแหน่งวิชาการไม่ถึงร้อยละ 40 และ 
มีผลงานวิจัยเผยแพร่ไม่มาก และอาจ
ไม่สนองต่อสภาพเศรษฐกิจ 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารยัง
ไม่ทันต่อความเปล่ียนแปลงของสังคม 
 

       โอกาส (Opportunity)           S+O  กลยุทธ์เชิงรุก         W+O กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
1. ความรู้ด้านอักษรศาสตร์สําคัญต่อ
การพัฒนาทักษะชีวิตซ่ึงเป็นทักษะท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คณะอักษรศาสตร์สามารถจัดหลักสูตร
ท่ีเอ้ือผู้เรียนทุกวัยได้ 
3. ความรู้ด้านอักษรศาสตร์สามารถ
สนองตอบค่ านิยมของ สังคม ท่ี ใ ห้
ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์และ
การนําเสนออย่างมีศิลปะได้  

1. ประช าสั ม พั น ธ์ หลั ก สู ต ร แล ะ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะฯ ด้วย
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่และสื่อสังคม 
รวมท้ังไปพบกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาและเปิดรับการเย่ียมชม
คณะฯ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยสร้างสรรค์
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 
3. ใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ีมี  
สร้างหลักสูตรระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียนท้ังภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

1. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร เ ห็ น
ความสําคัญของการพัฒนาคุณวุฒิ/
ตําแหน่งทางวิชาการ/การเพ่ิมพูน
ความรู้  เพ่ือช่วยกันพัฒนาหลักสูตรท่ี
ทันต่อความต้องการของสังคม 
2. การจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
เผยแพร่ด้วยรูปแบบท่ีทันสมัยและมี
ศิลปะ 
 
 

          อุปสรรค (Threat)         S+T กลยุทธ์เชิงป้องกัน  W+T  กลยุทธ์เชิงรับ 
1. นักเรียนจํานวนลดลง จึงเกิดการ
แข่งขันการรับนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2. ความนิยมเรียนบางสาขาวิชาลดลง
ขณะท่ีมีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ตอบสนองความต้องการให้เลือกมาก
ข้ึน 

1. รักษาและส่งเสริมหลักสูตรท่ีเป็นท่ี
ต้องการเข้าศึกษาให้เข้มแข็งข้ึน 
2. ปรับให้มีหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศซ่ึง
ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้เรียนให้เพ่ิม
มากข้ึน 

1. รวมบางหลักสูตรให้เป็นลักษณะ  
แขนง วิชา เ พ่ือลดภาระต้นทุน ท่ี มี  
แนวโน้มสูงข้ึน 
2. สร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต่อยอด 
จากหลักสูตรปริญญาบัณฑิตท่ีได้รับ
ความนิยม 
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยมหลัก และแผนยุทธศาสตร ์
 
 วิสัยทัศน ์
 คณะอักษรศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ และตอบสนองความต้องการในระดับสากล 
 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทันสมัย 
สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีทักษะชีวิต  เพ่ือปรับตัวเข้ากับสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญสอดคล้องตามสายงานของตน และสามารถนําความเช่ียวชาญ
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมได้ 
4. เผยแพร่ความรู้ด้านอักษรศาสตร์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ เป็นที่พ่ึงแก่ชุมชนและสังคม 
5. บริหารจัดการระบบการทํางานในคณะฯ ให้เข้าใจเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้สื่อสารภายในและภายนอกคณะฯ ได้อย่างทันสมัย มีศิลปะ และมี
ประสิทธิภาพ  

 
 ค่านิยมหลัก 

Arts is life wisdom 
 อักษรศาสตร์มุ่งเน้นให้คนเกิดปัญญา จึงมีความมุ่งหวังให้คณะอักษรศาสตร์ดําเนินงานด้วยการใช้
ความคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์กร  การใช้ความรู้และ 
ความเช่ียวชาญของตนเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรและคนในสังคมน้ี ไม่เพียงจะทําให้คณะฯ ดําเนินงานได้
เหมาะสมตามบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน  แต่ยังทําให้คณะฯ มั่นคงในบทบาทของตน ที่จักเป็น
ผู้สร้างเสริมปัญญาให้แก่ผู้เรียนเพ่ือนําไปใช้นําทางชีวิตอย่างรู้คิด รู้การควร ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของ
ตน รวมท้ังมุ่งหมายให้บัณฑิตอักษรศาสตร์เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความหลากหลายที่มีอยู่ใน
สังคมเพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
 
 
 
  



 

8 
 

ยุทธศาสตร ์
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 หลักสูตรเป็นหัวใจสําคัญในการดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ การ
จัดการหลักสูตรที่เป็นระบบและมีมาตรฐานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติได้  ย่อมสร้างความเช่ือถือได้เป็น
อย่างดี 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม 

การดําเนินการขั้นที่1  
ติดตามประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด   
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
3. จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการประเมินผู้ใช้บัณฑิตและผูป้ระเมินกลุ่มอ่ืน 
การดําเนินการขั้นที่ 2  
ส่งเสริมการสร้างสรรค์รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตัวชี้วัด  
1. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning, social engagement 
2. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ blended learning, e-learning, MOOC 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
ตัวชี้วัด  
1. จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA  
2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตทีป่รับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์  AUN QA 
3. จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA/EdPEx internal Assessor 
4. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based education 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการดําเนินการการจัดการหลักสูตร การร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยสู่ระดับ

นานาชาติ 
ตัวชี้วัด  
1. จํานวนหลักสูตร 2 ปริญญากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
2. จํานวนหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่นกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
3. จํานวนนักศกึษาต่างชาติในหลักสูตรแบบเต็มเวลา และระยะสั้น 
4. จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
5. กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้โลกได้รับข้อมูล

ข่าวสารเดียวกันอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลง่ายด้วยระบบอินเทอร์เน็ตทําให้ความรู้ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป
เร็วมาก  การมีความรอบรู้และมีทักษะที่จําเป็นเพ่ือเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาควร
ได้รับการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างเป็นสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล 
ตัวชี้วัด  
1. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้น (กลุ่ม≥B2) 
2. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น (กลุม่‹ B2)  
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมในเวทีวิชาการและผลิตผลงานวิชาการ 
ตัวชี้วัด   
1. จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาบัณฑิตทีนํ่าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ 
2. จํานวนนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นําเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. จํานวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ proceedings และวารสารวิชาการในฐานข้อมูล 

TCI 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตัวชี้วัด  
1. จํานวนโครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วมนําเสนอ  
2. จํานวนโครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วมดําเนินการ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักศึกษาต่อเงินรายได้ 
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักศึกษา 
ตัวชี้วัด  
1. จํานวนหน่วยงานที่ร่วมแนะแนวทักษะการทํางานแก่นักศึกษา 
2. จํานวนหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน 
3. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
4. จํานวนบุคลากรที่ทําหน้าทีแ่นะแนวอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านอักษรศาสตร์ที่ตอบสนองต่อวงวิชาการ ชุมชน
และสังคม 

การศึกษาค้นคว้าเพ่ือเสริมความรู้เดิมและสร้างความรู้ใหม่เป็นพันธกิจที่สําคัญของสถาบันการศึกษา 
การพัฒนางานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งวงวิชาการ ชุมชนและสังคม จึงถือเป็นหน้าที่สําคัญที่บุคลากรในคณะ 
อักษรศาสตร์ต้องร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุพันธกิจน้ี 

 
กลยุทธ์ที ่3.1 ส่งเสริมบุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ใหส้ร้างสรรค์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ 
2. จํานวนของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์จริง 
3. จํานวนเงินที่สนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ (100,000 บาทต่อคน) 
4. จํานวนโครงการการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสําหรับงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
ตัวชี้วัด   
1. จํานวนโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
2. จํานวนการประชุมวิชาการที่มีเครือข่ายความร่วมมือทัง้ระดับชาติ/นานาชาติ 
3. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แก่ชุมชนและสังคม 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นงานด้านที่โดดเด่นของคณะอักษรศาสตร์ 

เพราะประจักษ์ชัดในวงกว้าง การดําเนินงานด้านน้ีจึงเป็นเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมุ่งมั่นพัฒนาให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น 
โดยจะจัดให้มีการบูรณาการศาสตร์ในคณะและบูรณาการข้ามศาสตร์ เพราะในสังคมปัจจุบันการเข้าใจสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดอย่างถ่องแท้อาจไม่ได้ใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงโดยเฉพาะ  แต่ต้องใช้หลายศาสตร์ร่วมกัน การบูรณาการศาสตร์
เพื่อการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4.1 บูรณาการศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์จัดบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด   
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. จํานวนการแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 
3.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการบรกิารวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
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ตัวชี้วัด   
1. จํานวนโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
2. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
บุคลากรเป็นทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสําเร็จ การเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรจึงเป็นเร่ืองสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารองค์กรในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทั้งการออกนอกระบบ
ราชการ การเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหม่ รวมท้ังการปฏิรูปองค์กรที่จะมีขึ้น  การทําให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึง
ความเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายเพ่ือไปถึงความสําเร็จร่วมกัน   ตลอดจนการพัฒนาตนเองเพ่ือเท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง  จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรับรู้และเข้าใจร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการได้เพ่ิมพูนความรู้/เพ่ิมตําแหน่งวิชาการ 
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
2. ร้อยละของผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์

ประจําทั้งหมด 
3. จํานวนอาจารย์ที่ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนได้เพ่ิมพูนความรู้/เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น 

ตัวชี้วัด   
1. จํานวนบุคลากรท่ีได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นต่อปีงบประมาณ 
2. ร้อยละของจํานวนบุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศการทํางานและการเรียนรู้ 

รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์คณะอักษรศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนและการทํางาน การจัดการ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรสนิยมของคนยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องสําคัญ 
เพราะมีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ทั้งน้ีภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ได้มีเพียงเร่ืองการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่าน้ัน แต่ยังเป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองและและการจัดการ
ที่ดีเพ่ือสร้างความเข้าใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 จัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย และ
สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการทํางานและการเรียนรู ้
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ตัวชี้วัด   
1. จํานวนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. จํานวนกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดการภูมิทัศน์ 
กลยุทธ์ที่ 6.2 ลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมท้ังปริมาณขยะ  
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของปริมาณการใช้กระดาษลดลงจากปริมาณการใช้กระดาษทั้งหมด  
2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า/นํ้าประปา ลดลงจากค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า/นํ้าประปาทั้งหมด 
3. ร้อยละของปริมาณขยะลดลงจากปริมาณขยะทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ 6.3 กิจกรรมสมัพันธ์และเผยแพรภ่าพลักษณ์คณะอักษรศาสตร์ 
ตัวชี้วัด  
1. จํานวนทุนสนับสนุนนักศึกษาเรียนเด่น 
2. จํานวนทุนสนับสนุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3. จํานวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของคณะฯ 
5. กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร/ศิษย์ปัจจบัุน/ศิษย์เก่า/สถาบันอ่ืน 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
 
 


