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  แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 15 ปี 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 – 2560  

(แผนกลยุทธ์ 5 ปี) 
วิสัยทัศน์  
 ภาควิชาปรัชญาและศาสนามุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของศาสตร์ด้านสหวิทยาการ เพื่อการ
พัฒนามนุษย์แบบองค์รวม เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม มีวิจารณญาณทันโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ส่วนอย่างส าคัญในการอนุรักษ์ สืบสานความเป็นอารยะของชาติ 

ปรัชญา 
 ภาควิชาปรัชญาและศาสนามุ่งสู่ความเป็นผู้น าสรา้งองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนา การพัฒนามนษุย์แบบองค์รวมให้
มีความเจริญทางด้านความรู้ คณุธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ มีความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อ เสรมิสร้างการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข และมีบทบาทในการด ารงความเป็นอารยะของชาติ 

 
ปณิธาน 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนามุ่งผลิตบัณฑิตที่ให้มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยศักยภาพรอบด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีความใฝ่รู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

พันธกิจ  

 1.  ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณธรรม รอบรู้ทางวิชาการ มีสติปัญญาความคิดริเริ่ม รู้จักใช้เหตุผลและวิจารณญาณอันถูกต้อง มี
ศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 2.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในทางปรัชญาและศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในศีลธรรม และค าสอนของศาสนาที่ตน
นับถืออย่างถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ สังคมสันติสุขและเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน 
 3. มีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้มีทรรศนะที่ถูกตอ้งต่อศาสนาตา่งๆ เป็นการเสริมสร้างสงัคมคุณภาพและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
 4. ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่หลักปรัชญาและศาสนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงเอกลักษณ์ของความ
เป็นชาติไทย 
 5. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึดระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

ค่านิยมหลัก 
 มองรอบทิศ  คิดบูรณาการ  ประสานความร่วมมือ 
 
คุณลักษณะ 
 บุคลากรและบณัฑิตของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มีคณุลักษณะเฉพาะ คือมีหลักคารวะธรรมในการอยู่ร่วมกัน มี
วิสัยทัศน์ที่ดี มีภมูิคุ้มกันเข้มแข็ง มีความรู้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน 
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เอกลักษณ์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา : สหวิทยาการแห่งชีวิต 
 
อัตลักษณ์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา : ส านกึดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคค ี   (lDKU) 
          

(ก าหนดตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2560) 
นโยบายหลัก/ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มปรัชญาและ
ศาสนาเพื่อน าการบูรณาการศาสตร์แห่งชีวิต 

บัณฑิตมีความรู้รอบด้านและมีความเข้าใจในสังคมเพ่ือ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

2. สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตแบบองค์รวมเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในระดับอาเซียน 

บัณฑิตมีองค์ความรู้รอบด้านเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่
ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 

4. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เชงิสหวิทยาการสาขา
ปรัชญาและศาสนาที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและ
ระดับอาเซียน 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีขดีความสามารถในการเผยแพร่องค์
ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมภิาคอาเซียน 

5เสริมสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความรับผดิชอบต่อ
สังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขา
ปรัชญาและศาสนา 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา เป็นแกนน าในการใช้องค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

6. การพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารการศึกษาใหเ้อื้อต่อ
การเป็นต้นแบบองค์กรการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์
รวมในระดับชาติและระดับอาเซยีน 

-ภาควิชาปรัชญาและศาสนามรีะบบและกลไกการบริหาร
การศึกษาท่ีมีความคล่องตัวและทนัต่อสถานการณ์โลกเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในกระแสโลกาภิวตัน์ 
-ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีทรพัยากรการศึกษาท่ี
เพียบพร้อมและสามารถใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตที่ทรงคุณธรรม มีศักยภาพ รอบรู้ทางวิชาการ มีสติปัญญาความคดิริเริ่ม รู้จักใช้เหตผุลและ
วิจารณญาณอันถูกต้อง พร้อมรับการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
 2. เพื่อส่งเสรมิการวิจัยสรา้งองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาให้เปน็ท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
 3. เพื่อบริการวิชาการสูป่ระชาชนและชุมชน เพื่อส่งเสริมใหม้ีทรรศนะที่ถูกต้องต่อศาสนาต่างๆ เป็นการเสริมสร้างสังคม
คุณภาพและการอยู่ร่วมกันอยา่งสนัติ  

4. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่หลักปรัชญาและศาสนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงเอกลักษณ์ของความ
เป็นชาติไทย 

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ยึดระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
 ภาควิชาปรัชญาละศาสนา ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
ระยะที่ 1: พ.ศ. 2556 – 2560 ดังนี้ 
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1. บุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา มีศักยภาพทางวิชาการและวิจยัเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ 
2. บัณฑิตของภาควิชาปรัชญาละศาสนา มีศักยภาพเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ 
3. ภาควิชาปรัชญาและศาสนาเป็นแหล่งความรูเ้ชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์

 

เป้าหมาย 
 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มีเป้าหมายในการด าเนินงานในระยะที่ 1: พ.ศ. 2556 – 2560 มุ่งสู่องค์กรที่มีศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง เผยแพร่ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาไทย  ให้
เป็นทีแ่พร่หลายในระดับประเทศและนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนา พฒันามนุษย์แบบ
องค์รวม สร้างสังคมสันติสุขและมีบทบาทในการด ารงความเป็นอารยะของชาติ 

พันธกิจ (Mission) ผลิตัณฑิตทีท่รงคุณธรรมรอบรูท้างวิชาการ ส่งเสริมการ
ค้นคว้าในทางปรัชญาและศาสนา มีส่วนร่วมพัฒนาชมุชน อนรุกัษ์ สืบสาน
และเผยแพร่หลักปรัชญาและศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
บริการจัดการแบบมีสว่นร่วมยึดระบบคุณธรรมและหลกัธรรมาภิบาล 

ปณิธาน (Pledge) มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม และวิชาชีวติทีท่ันตอ่
การเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้างบัณฑิตทีม่คีุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอนัดีงามของชาติ ทิศทางการด าเนินงาน คือ “ผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม 

ผลงานวิจัยด้านปรัชญาและศาสนาให้เปน็ที่ยอมรับ บรกิารวิชาการ 
และสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ค่านิยมหลัก (Core Values) มีหลักคารวะธรรม เน้นน าการอนรุักษ์                              
ยึดหลักการมีส่วนร่วม 

คุณลักษณะ (Character) 
บุคลากรของภาควิชาปรัชญา
และศาสนามีคุณลกัษณะใน
การด าเนนิงาน คอื มีหลัก
คารวะธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
มีทัศนคติที่ดี มีภูมิคุ้มกนั
เข้มแข็ง มีความรู้พรอ้มรับกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรู้        
เท่าทัน 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแผนกลุยุทธ์ท่ี 1  
1.1 เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มปรัชญาและศาสนาและปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัย 
1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการและส่งเสริมการผลิตต ารา 
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดมิและพฒันาหลักสูตรใหม่ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแผนกลุยุทธ์ท่ี 2 
2.1 การพัฒนานสิิตด้านวิชาการ  
2.2 การพัฒนานสิิตด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ส่งเสริมอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กบันิสิต 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแผนกลุยุทธ์ท่ี 3 
3.1 การส่งเสริมการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ เผยแพร่การท าวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ      
3.2 การส่งเสริมการบรูณาการงานวิจัยกบัการเรียนการสอน 
3.3 ส่งเสริมการเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแผนกลุยุทธ์ท่ี 4  
4.1 การบรกิารวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
4.2 การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียน  การสอน 
4.3 การสร้างรายได้จากโครงการพฒันาวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านปรัชญาและศาสนา
หรือการบริการวิชาการด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
ยทุธศาสตร์ส่งเสริมแผนกลุยุทธ์ท่ี 5 
5.1 ส่งเสริมการสร้างโครงการ/กิจกรรมเพือ่เสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
และบทบาทความรบัผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงปรัชญาและศาสนา 
5.2 ส่งเสริมโครงการ/กจิกรรมเพื่ออนุรักษ์ สบืสาน เผยแพรห่ลักปรัชญาและศาสนาเพื่อ
เสริมสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง พฒันาจิตใจที่ดีงามให้กบันิสิตและบุคลากร 
5.3 สนับสนุน มสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีเ่กี่ยวข้องในวัน 
ส าคัญทางศาสนาร่วมกบัหน่วยงานอื่น 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแผนกลุยุทธ์ท่ี 6 
6.1 ส่งเสริมการบรหิารงานแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบคุณธรรม 
6.2 ส่งเสริมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผูบ้รหิารและบุคลากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสม โดยยึดผลการปฏิบัติงานและความเป็นธรรมตามเหตุผล 
6.3 พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดบัดีข้ึนไป 
 
 

 

       

แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ระยะท่ี 1 :  
พ.ศ. 2556 – 2560 แผนกลยุทธ์ 5 ปี :  
1. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มปรัชญาและ 
ศาสนาเพื่อตอบสนองอาเซียน 
2. สร้างโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบบองค์
รวมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับอาเซียน 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน
ในระดับชาติและระดับอาเซียน 
4. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เชิงปรัชญาและ
ศาสนาที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน 
5. เสริมสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เชิง
ปรัชญาและศาสนา 
6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 
การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมใน 
ระดับชาติและระดับอาเซียน 
 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Expected Outcomes) 
1. บัณฑิตของภาควิชาปรัชญาละศาสนามี
ศักยภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการและ
สังคม 
2. มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
3. เป็นแหล่งความรูก้ารบูรณาการศาสตร์แห่งชีวิต
เพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) :  
สร้างบัณฑิต คิดสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์
ด้านปรัชญาและศาสนาเพือ่พัฒนาชีวิต และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาต ิ
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
มีความรู้คู่คุณธรรม น าบูรณาการศาสตรแ์ห่งชีวิต 

เป้าหมาย (Goals)  
1. บัณฑิตของภาควิชาปรัชญาละศาสนามีคณุภาพ 
2. มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
3. มีโครงการ/กจิกรรมที่เป็นแหล่งความรูก้ารบูรณาการศาสตร์แห่ง
ชีวิตเพือ่การพัฒนามนุษย์ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2556 - 2570) และยุทธศาสตร์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) 
ยุทธศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ทุกระดับเพื่อตอบสนองการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 การพัฒนาหลักสูตรเชิงสหวิทยาการด้านปรัชญาและศาสนาเพื่อตอบสนอง
การเปิดอาเซียน 

กลยุทธ์: การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กลยุทธ์: การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนวคดิการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตในระดับอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตแบบองคร์วมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับ
อาเซียน 

กลยุทธ์: การพัฒนานิสติและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทั้งนิสิตและศิษย์
เก่า  

กลยุทธ์: การพัฒนานิสติและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทั้งนิสิตและ
ศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ทีไ่ด้
มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการด้านปรัชญาและศาสนาที่
ได้มาตรฐานในระดับชาต ิ

กลยุทธ์: การส่งเสรมิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  กลยุทธ์: การส่งเสรมิการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์              
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองค์ความรูเ้ชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ที่
ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดบัอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการจดัการองค์ความรู้ในสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนาที่ได้
มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน 

กลยุทธ์: การพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ กลยุทธ์: การพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความรับผดิชอบต่อสังคมด้วยการบูรณา
การองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความรับผดิชอบต่อสังคมด้วยการบูร
ณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนา 
 

กลยุทธ์: การสร้างจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาไทย 
และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

กลยุทธ์: การสร้างจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม            
ภูมิปัญญาไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาใหเ้อื้อต่อการเป็นต้นแบบองค์กร
การศึกษาด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดบัชาติและระดับอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาใหเ้อื้อต่อการเป็นต้นแบบองค์กร
การศึกษาด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดบัชาติและระดับอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาใหเ้อื้อต่อการเป็นต้นแบบองค์กร
การศึกษาด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดบัชาติและระดับอาเซียน 

 

กลยุทธ์ที่ 2: การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2: การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
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การวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Analysis) 
 การวิเคราะหบ์ริบทหรือสภาพแวดล้อม จะวิเคราะห์จาก 2 ส่วนที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์สภาวการณ์ในปัจจุบันที่ควรตระหนักของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
     จากรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2555 

ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556 จากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 
2556) สรุปผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบในภาพรวม สรุปข้อมูลได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2555 
ที ่ องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ ต้องปรับปรุง** 

2 การผลิตบัณฑิต พอใช้* 

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ต้องปรับปรุง** 

4 การวิจัย ต้องปรับปรุง** 

5 การบริการวิชาการแก่สังคม ต้องปรับปรุงเร่งด่วน*** 

6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พอใช้* 

7 การบริหารและการจัดการ ต้องปรับปรุง** 

8 การเงินและงบประมาณ ด ี

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ต้องปรับปรุง** 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวม ต้องปรับปรุง 

 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มีสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ควรตระหนักให้
ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน ตามปรากฏผลการประเมินประกันคุณภาพโดยรวมที่อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง ประกอบด้วย 
 
 

1.1 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ การบริการวิชาการแก่สังคม  
1.2 ระดับต้องปรับปรุง จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ 

แผนการด าเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3) การวิจัย 4) การบริหารและการจัดการ และ 5) ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  
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1.3 ระดับพอใช้ จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ 1) การผลิตบัณฑิต และ 2) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.4 ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ การเงินและงบประมาณ  
สรุปว่าผลการประเมินประกันคุณภาพของภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2555 – 2556 ยังไม่ตอบสนองพันธกิจและ

เป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่าที่ควร  ดังปรากฏผลตามรายงานผลการประกัน
คุณภาพฯ ดังกล่าว ดังนั้น ปัญหาด้านประกันคุณภาพของภาควิชาปรัชญาฯ จะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
ด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้หลักการของการประเมินผลเชิงดุลยภาพ หรือการประเมินองค์กร 
แบบสมดุล BSC : The Balanced Scorecard โดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton  (1990) เป็น
แนวทางเพ่ือก าหนดมุมมองที่เกี่ยวข้องในการวางแผนสร้างกลยุทธ์ของภาควิชาฯ ใน 4 มุมมอง ได้แก่  

2.1 ด้านการเงิน (Financial Perspective)  
2.2 ด้านลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Customer/Stakeholder Perspective)                  
2.3 ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  
2.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

 โดยน ามาใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบเกณฑ์การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ  
ได้ผลสรุปตามตารางที่ 2 ดังนี
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภาคปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

มุมมอง 

 

องค์ประกอบ 

 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

โอกาส 

(Opportunities) 

ภัยคุกคาม 

(Threats) 

1. การเงิน 

(Financial Perspective) 

การเงินและ
งบประมาณ

(องค์ประกอบท่ี 8) 

1. มีแหล่งเงินรายได้ที่แน่นอน 
จากการลงทะเบียนของนิสิตใน
ระดับปริญญาตรีและโท และ
อยู่ระหว่างการเปิดรับสมคัร
นิสิตศึกษาในระดับปริญญา
เอก         2. มีการใช้
ทรัพยากรของภาควิชาและ
คณะฯ ร่วมกัน ท าให้ลดต้นทุน
และเกดิความคุม้ค่า 

1. การวิจยั และการบริการ
วิชาการเพื่อการแสวงหาเงิน
รายได้ให้ภาควิชาฯ ยังมีน้อย 

1. มีเงินรายได้จากการเปิด
โครงการภาคพิเศษ ซึ่ง
ปัจจุบันภาควิชาฯ ยังไม่มีการ
เปิดการเรียนการสอน
โครงการพิเศษ 

 

1. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับรัฐบาล   2. การแข่งขันการรับ
สมัครนสิิตในอุดมศึกษามีแนวโนม้สูงขึ้น 
อาจส่งผลต่อคณุภาพและจ านวนนิสิตที่จะ
ศึกษาต่อมีจ านวนลดลง 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
และภายนอกองค์กร

(Customer/Stakeholder 
Perspective) 

 

 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน

นิสิต 1. นิสิตมีความพึงพอใจใน
การศึกษาหลักสูตรของ
ภาควิชา  

1. การส่งเสริมคณุภาพทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตยัง
ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. ภาควิชาฯ สามารถ
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคณุภาพ
เข้าศึกษาต่อไปมากขึ้น 

1. การเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครเข้า
ศึกษา มีการแข่งขันกันในอุดมศึกษามากข้ึน 
อาจส่งผลต่อจ านวนของนิสิตที่น้อยลง 

 

 

อาจารย ์ 1. คณาจารย์มีความรู้ 
เชี่ยวชาญ มีความสามารถ มี
คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกโดย

1. คณาจารย์ส่วนใหญม่ีภาระ
งานสอนมาก ท าให้มีเวลา
น้อยในการวิจัยและการมี

1. คณาจารย์ จบการศึกษา
จากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ 
ท าให้มีโอกาสสร้างเครือข่าย
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และภายนอกองค์กร 

(Customer/Stakeholder 

Perspective) 

(ต่อ) 

ส่วนใหญ่ และมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภาควิชาฯ 

ความร่วมมือระดับอาเซียน
และนานาชาตไิด ้

 

บุคลากร 1. มีบุคลากรประจ าภาควิชา
จ านวน 2 คน ท าให้สามารถ
สนับสนุนงานของภาควิชาฯ 
ได้อย่างเพียงพอ 

1. บุคลากรต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถ
สนับสนุนงานภาควิชาฯ ได้
อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ  

  

ศิษย์เก่า 1. มีศิษย์เก่าที่เข้าสู่การท างาน
มีหลากหลายสาขาอาชีพ มี
ศักยภาพในการไปศึกษาต่อท้ัง
ในและต่างประเทศ 

1. ขาดการประสานและ
ติดต่อกับศิษยเ์ก่าอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

1. การติดต่อประสานงานเพื่อ
การระดมทุนจากสนับสนุน
จากศิษย์เก่า 

1. การขาดพลังสนับสนุนช่วยเหลอืกัน 

ผู้ประกอบการ 1. มีความพึงพอใจบัณฑิตที่จบ
ไป เนื่องจากสามารถท างานได้
อย่างดี มีหลักในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

1. ขาดการน าผลการประเมิน
และข้อคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
มาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. การขอทุนสนับสนุนเพื่อ
การศึกษาส าหรับนสิิตที่เรียน
ดีพฤติกรรมดี แต่ขาดทุน
ทรัพย ์

1. ผู้ประกอบการมีจ านวนบณัฑิตทีมี
คุณภาพให้เลือกมากขึ้น เนื่องจากการแข่ง
กันด้านอุดมศึกษา อาจท าให้บณัฑิตของ
ภาควิชาฯ หางานได้ยากข้ึน 

3. กระบวนการภายใน
องค์กร 

(Internal Process 
Perspective) 

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ 

แผนด าเนินการ 

(องค์ประกอบท่ี 1) 

 1. การบริหารงานท่ีผ่านมา 
ยังไม่มีการท าแผนกลยุทธ์
ของภาควิชาฯ อย่างเต็ม
รูปแบบ ท าให้การด าเนินงาน
ยังไม่เป็นไปตามระบบประกัน

1. ภาควิชาฯ ได้เริ่มต้นในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชาฯ ให้สอดคล้องใน
ระดับคณะฯ และ
มหาวิทยาลยัฯ โดยจะจดั

1. ในระดับคณะฯ มผีลการประเมนิท่ี
สะท้อนต่อภาควิชาฯ ว่า การบริหารจัดการ
และระบบการประกันคณุภาพยังอยู่ใน
ระดับที่ต้องปรบัปรุงหลายด้าน 
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3. กระบวนการภายใน
องค์กร 

(Internal Process 
Perspective) 

(ต่อ) 

คุณภาพที่ด ี 

2. ขาดการวิเคราะห์และ
ประเมินแผนการด าเนินงาน 

3. การมีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติราชการของภาควิชาฯ 
ยังมีน้อย 

โครงการสัมมนาบุคลากรใน
ภาควิชาฯ ประจ าปีอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือร่วมพิจารณา
จัดท าแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชาฯ 

 

 

การผลิตบณัฑิต 

(องค์ประกอบท่ี 2) 

1. มีโครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

1. ขาดกลไกการดูแลพัฒนา
บุคลากรตามแผนท่ีก าหนด  

2. เครื่องอ านวยความสะดวก
ให้นิสิตยังมีน้อย เช่น ขาด
อุปกรณ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นส าหรับนิสติ 

1. พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ให้กับนิสิตสูต่ลาดแรงงาน 

 

กิจกรรมพัฒนานสิิต 

(องค์ประกอบท่ี 3) 

 

 

1. ขาดการวางแผนโครงการ
กิจกรรมพัฒนานสิิตที่ชัดเจน
ไม่มีกิจกรรมทีด่ าเนินการโดย
นิสิต 

2. ขาดการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่นิสติเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพ                           
3. ขาดกิจกรรมนสิิตที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ

1. ภาควิชาฯ สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับฝ่าย
กิจกรรมนสิิตในระดับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ และ
ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ได ้

2. การจัดท าโครงการกิจกรรม
นิสิตให้มีความหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของ

1. บัณฑิตขาดทักษะชีวิตในการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นภาระของ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรและอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน
คุณภาพบณัฑิตทีจ่บจากภาควิชาฯ 
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3. กระบวนการภายใน
องค์กร 

(Internal Process 
Perspective) 

(ต่อ) 

 

เรียน          4. ขาดการ
สร้างระบบการบริการข้อมลู
ข่าวสารถึงศิษย์เก่าเพื่อน า
ประสบการณ์ศิษย์เก่ามา
พัฒนานิสิตปัจจุบัน 

สังคมได้และเป็นโอกาสให้
นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์
นอกช้ันเรียน 

การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

(องค์ประกอบท่ี 5) 

 

1. มีการให้บริการวิชาการที่
เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตนิสิตบุคลากรของ มก. 
และประชาชนท่ัวไป 

1. ผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายในยังอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน             
2. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม นอกเหนือจากการ
ได้รับเชญิเป็นอาจารย/์
วิทยากรบรรยายยังน้อย                                
3. การน าความรู้หรือผลจาก
การบริการวิชาการมา
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย อย่างเป็นรูปธรรมยัง
มีน้อย 

1. การให้บริการวิชาการต่อ
สังคมและชุมชน เพื่อการ
สร้างเครือข่าย พัฒนาองค์
ความรู้ใหม่และน ามาใช้
เผยแพร่ในการเรยีนการสอน 

2. การท าวิจัยเพื่อการบริการ
วิชาการและพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 

1. ภาควิชาฯ มีรายได้จากการจดับริการ
วิชาการน้อย จึงมีความจ าเป็นต้องมี
แผนการจดัโครงการบริการวิชาการเพื่อหา
รายได้นอกจากแหล่งรายได้จาก
ค่าลงทะเบียนนสิิต 

การบริหารและการ
จัดการ 

(องค์ประกอบท่ี 7) 

 

1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพ
ผู้อาวุโส ค านึงถึงความเป็นรุ่น
พี่ รุ่นน้อง บรรยากาศของการ
ขัดแย้งในภาควิชาฯ มีระดับ
น้อย 

1. ผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายในยังอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง 

2. ขาดระบบทบทวนแนว
ทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาควิชาฯ  ท าให้เกิด

 1. เกิดความสญูหายด้าน      องค์ความรู้ที่
ไปพร้อมกับอาจารย์ที่เกษียณอายรุาชการ 
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 ความเสีย่งด้านคณุภาพตาม
องค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพ 

3. ขาดแผนการจดัการความรู้
ของภาควิชาฯ ท้ังนี้ควรมีการ
เรียนรู้ ระบบจดัเก็บเอกสาร
การสอน ถ่ายทอดจาก
อาจารย์ที่ทรงความรู้เพื่อ
พัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู ้

4. ขาดระบบในการรวบรวม
องค์ความรู้อย่างเป็นขั้นตอน 

5. ขาดระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูล 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(องค์ประกอบท่ี 6) 

 

1. มีระบบและกลไกในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

1. ภาควิชาฯ สามารถเป็น
ศูนย์กลางในการสนับสนุน
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

1. ขาดเงินงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยั ภาควิชาฯ จดัโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้น้อยลง  
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4. การเรียนรู้และพัฒนา 

(Learning and Growth 
Perspective) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้และพัฒนา 

(Learning and Growth 
Perspective) 

(ต่อ) 

การวิจัย 

(องค์ประกอบท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ร้อยละจ านวนอาจารย์
ประจ าที่คณุวุฒิปรญิญาเอกสูง
ในระดับดมีาก มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการท างานวิจัยได ้                  
2. ร้อยละจ านวนอาจารย์
ประจ าที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการระดับ รศ. ข้ึนไปอยู่ใน
เกณฑส์ูงระดับด ี

1. ผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายในยังอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง                      
2. ขาดระบบการจัดการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานด้าน
การวิจัยเพื่อรองรับการตรวจ
ประกันคณุภาพ                           
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่น้อย          
4. จ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพรม่ีน้อย                    
5. ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชนยังมีน้อย 

1. นโยบายระดับคณะฯ และ
มหาวิทยาลยัสนับสนุนให้
ภาควิชาฯ ท างานวิจัยท่ีเป็น
ลักษณะ “ชุดโครงการวิจยั” 
ซึ่งเป็นโอกาสให้คณาจารยไ์ด้
มีความร่วมมือในการท าวิจัย 

2. คณาจารย์มีงานสอนมาก ดังนั้น 
คณาจารย์ต้องจัดสรรเวลาเพื่อการวิจัย ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการประกัน
คุณภาพและเสรมิสร้างความเขม้แข็งด้าน
วิชาการของภาควิชาฯ 

 

 

 

ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

(องค์ประกอบท่ี 9) 

 

 1. ขาดระบบกลไกในการ
พัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพแบบมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์บุคลากรและนสิิต
ของภาควิชาฯ 

โดยเฉพาะการถ่ายทอดให้ทุก

1. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบการประกันคณุภาพท่ีดี
จากภาควิชาฯหรือหน่วยงาน
ภายในคณะฯ ท่ีมีระบบการ
ประกันคณุภาพที่ดี และเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

1. ภาควิชาฯ จะต้องเร่งปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาควิชาฯ ให้มี
คุณภาพตามองค์ประกอบประกันคุณภาพ 
เพื่อการสร้างคุณภาพที่ดีให้ในระดบัคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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คนได้เห็นความส าคัญของ
ระบบการประกันคณุภาพ 

2. บุคลากรสายสนับสนนุของ
ภาควิชาฯ ต้องไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับสนับสนุนงานประกัน
ภาควิชาฯ ร่วมกับคณาจารย ์

หน่วยงาน 
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  จากการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยหลักการของการประเมินผลเชิงดุลยภาพ
หรือการประเมินองค์กรแบบสมดุล BSC : The Balanced Scorecard ร่วมกับการวิเคราะห์ตามองค์กอบ
ประกันคุณภาพ9 องค์ประกอบ ข้างต้นจะพบว่า ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มีจุดแข็ง (Strength) จ านวน 14 
ข้อ และ จุดอ่อน (Weaknesses) จ านวน 30 ข้อ ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ภาควิชาฯ 
จะได้น ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดประเด็นจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของภาควิชาฯ ตาม
นโยบายต่อไป
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสตูรในกลุม่ปรัชญาและศาสนาเชิงสหวิทยาการเพื่อตอบสนองการเปิดประชาคม

อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของบัณฑิตในระดบัอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบและกลไกการจดัการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนาที่ได้

มาตรฐานในระดับชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสรมิสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความรับผดิชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้

เชิงสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาให้เอื้อต่อการเป็นต้นแบบองค์กรการศึกษาเชิงสห

วิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดับชาต ิ
แผนกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนานิสิตและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทั้งนิสติและศิษย์เก่า  
กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมการท าวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาวิชาการ  การบริการวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู ้
กลยุทธ์ที่ 5  การสร้างจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม       ภูมิ

ปัญญาไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 7  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนาเพื่อตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 
 

หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรของ
ภาควิชาฯ 

 

มาตรการ 
1. พัฒนาเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มปรัชญาและศาสนาเพ่ือตอบสนองอาเซียน 
2. ส่งเสริมคณาจารย์ให้เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและเข้าสู่การขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน

ระดับท่ีสูงขึ้นและส่งเสริมคณาจารย์ผลิตต าราวิชาการ 
3. ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับมหาบัณฑิตศึกษาและระดับดุษฎีบัณฑิตเพ่ือให้

ทันสมัย สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
1.   ร้อยละของผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดขีึ้นไป 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 
บัณฑิตมีความรู้รอบ
ด้านและมีความ
เข้าใจในสังคมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มปรัชญา
และศาสนาเพ่ือตอบสนองอาเซียน 

0 1 0 0 0 

2. จ านวนต ารา เอกสารประกอบการสอนเป็น
ภาษาไทยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 

0 1 1 1 0 

3. จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านการปรับปรุง (หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต) 

0 0 1 0 0 

4. จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านการปรับปรุง (หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

0 0 0 0 1 

5. จ านวนของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 0 0 1 0 
6. จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีเพิ่มขึ้น 0 1 1 0 0 
7. จ านวนรองศาสตราจารย์ท่ีเพิ่มขึ้น 0 0 0 1 0 

 8. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

80 80 80 80 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของบัณฑิตในระดับอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนานิสิตและส่งเสริมกิจกรรมนิสติเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งนิสิตและศิษยเ์ก่า 
 

คณะกรรมการบริหารของภาควิชาฯ 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของ
ภาควิชาฯ 

 
 

มาตรการ 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตทุกระดับด้านจริยธรรม 
2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตทุกระดับด้านวิชาการ 
3. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า 
 
4.  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 1.   ร้อยละของผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของกิจกรรมการพัฒนานิสิต อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 

บัณฑิตองค์ความรู้
รอบด้านเป็นท่ี
ยอมรับท้ังใน
ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค
อาเซียน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ 1 2 2 2 2 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านจริยธรรม 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านอบรมประกัน
คุณภาพ 

1 
0 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

3 
1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับอาเซียน 

 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
- การส่งเสริมการท าวิจัยและงานสร้างสรรค ์ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยระดับภาควิชา 

 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมการท าวิจัยและเผยแพร่การท าวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสังคม 
4. จัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกไว้รองรับเพิ่มขึ้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 1.   ร้อยละของผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของการวิจัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคม์ีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับท้ังใน
ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

1. จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI หรือ สมศ. 

1 1 1 1 1 

2.จ านวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการหรือสห
วิทยาการกับการเรียนการสอน 

1 1 2 2 2 

3.จ านวนโครงการวิจัยเพื่อสังคม 0 0 1 0 1 

4. .จ านวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการหรือสห
วิทยาการกับหน่วยงานอื่น 

   1 1 

5.จ านวนเงินทุนวิจัย ใน มก. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขาปรัชญาและศาสนาที่ได้มาตรฐานใน

ระดับชาติและระดับอาเซียน 
 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
- การพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ เผยแพร่ และการ

ถ่ายทอดความรู้ 
 

หัวหน้าภาควิชาฯ 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการภาควิชาฯ 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการภาควิชาฯ 
คณะกรรมการฝ่ ายบริการวิชาการ
ภาควิชาฯ 
 

 
มาตรการ 

1. สนับสนุนการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม-ชุมชน 
3. ก าหนดแนวทางให้บุคลากรบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
4. ส่งเสริมให้ให้บุคลากรเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่องค์กรภายนอกระดับ 
      มหาวิทยาลัยและระดับชาติ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 1.   ร้อยละของผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 
ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนามีขดี
ความสามารถในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค
อาเซียน 

1.  จ านวนโครงการบริการวิชาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม-ชุมชน 

0 1 1 1 1 

2. จ านวนโครงการบริการวิชากับ
งานวิจัยและการเรยีนการสอน 

0 1 1 1 1 

3.จ านวนองค์กรภายนอก มก ที่เชิญ
บุคลากรในภาคเป็นกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 2 3 3 

4จ านวนบุคลากรในภาคที่ไดร้ับเชิญ
เป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 2 3 3 

5.ผลก าไรสุทธิท่ีได้ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 

- - - - - 
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เสริมสร้างเอกลักษณ์องค์กรและบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสห

วิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
- การสร้างจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการบริหารของภาควิชาฯ 

 

มาตรการ 
1. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมและสร้างผลงานสร้างสรรค์ 
 2.    จัดโครงการกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือเสริมสร้าง           
หลักคิดที่ถูกต้อง พัฒนาจิตใจที่ดีงามให้กับนิสิตและบุคลากร 
 3.    จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในวันส าคัญ 
ทางศาสนาร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 1.   ร้อยละของผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของกระบวนการและกลไกเพ่ือให้บรรลุเอกลักษณ์ของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของกระบวนการในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 
 1. จ านวนโครงการทีบุ่คลากรและนสิติ

มีส่วนร่วมทุกระดับความร่วมมือ 
0 1 1 1 0 

ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา เป็นแกนน าใน
การใช้องค์ความรู้และ
คุณธรรมเพื่อพัฒนา
สังคมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

2. จ านวนช่องทางในการแสดงผลงาน 
3. จ านวนโครงการที่ศิษยเ์ก่ามสี่วนรว่ม
ทุกระดับความร่วมมือ 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
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ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาให้เอ้ือต่อการเป็นต้นแบบองค์กรการศึกษา 

ด้านสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในระดับชาติและระดับอาเซียน 
กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารภาควิชาฯ 

กลยุทธ์ที่ 2: การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง และคล่องตัว และเน้นการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจของบุคลากรทุกฝ่าย 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กร 
4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5. ก าหนดแนวทางในการสนับสนุนให้หุ้นส่วนความส าเร็จเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ทุกระดับความร่วมมือ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 1.   ร้อยละของผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2.   ผลการประเมินคุณภาพภายในของการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3. ผลการประเมินคุณภาพภายในของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 

1.ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนามรีะบบและ
กลไกการบริหาร
การศึกษาท่ีมีความ
คล่องตัวและทันต่อ
สถานการณ์โลกเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการบริหารของหัวหน้าภาควิชาฯ 

- 60 70 70 70 

 4. จ านวนกลุ่มหุ้นส่วนความส าเร็จท่ีมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการองค์กร 

- - - - - 

 5. ร้อยละความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพันธกิจ 

 40 70 80 100 

2.ภาควิชาฯมีความ
พร้อมด้านทรัพยากร
การศึกษาและสามารถ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
 
2. ร้อยละของค่าไฟฟ้าท่ีลดลง 

- 
 

ไม่
ประเมิน 

- 
 

ไม่
ประเมิน 

3 
 

ไม่
ประเมิน 

5 
 

ไม่
ประเมิน 

5 
 

ไม่
ประเมิน 

3.ภาควิชาฯมีศักยภาพ
ในการบริหารการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในบริบท
การเปิดประชาคม
อาเซียน 

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายแต่ละปีของ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 
 
2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน 

80 
 
 

100 

80 
 
 

100 

80 
 
 

100 

80 
 
 

100 

80 
 
 

100 

 3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

100 100 100 100 100 
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สรุปแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จของ
แผนกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 3 2 1 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1 3 2 1 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1 4 2 1 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1 4 2 1 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1 3 3 1 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 2 5 3 3 10 

รวม 7 22 14 8 34 

 

 

จัดท าโดย : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
1. หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา   ประธาน 
2. รองหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา   รองประธาน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ศักยาภินันท์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ค าชูสังข์   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมนทร์  ชินวงศ์   กรรมการ 
7. อาจารย์ ชัชวาล ชิงชัย    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร. สิงห์ค า นันต๊ะภูมิ    กรรมการ 
9. อาจารย์ ไพรินทร์ กะทิพรมราช   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว   กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร. ธเนศ  ปานหัวไผ่    กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร. ธวัชชัย ทะราศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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