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บทนํา
1.หลักการและเหตุผล
แผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหองคกรสามารถบรรลุดําเนินงานไดตามเปาหมายที่ตองการกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยใหองคกร
สามารถพัฒนาองคกรใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางเทาทัน เนื่องจากการวางแผนกลยุทธเปนการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งซึ่งเปนปจจัยภายในองคกรเอง
และการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ แผนกลยุทธจึงใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานภายใต
ระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งคณะศิลปศาสตรในฐานะหนวยงานทางการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก จึงเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําและประกาศใชแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใหการดําเนินงานของคณะ
ศิลปศาสตรบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดซึ่งไดแก “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร” ซึ่งในปจจุบันอยู
ในชวงของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธดังกลาว
อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันไดไดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของมหาวิทยาลัยและผูบริหารของคณะศิลปศาสตร ทําใหมีนโยบายบางประการที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้จาก
การวิเคราะหขอมูลตามภาระกิจหนาที่ของคณะศิลปศาสตร ทั้งดานการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคมและการศึกษา
สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ทําใหคณะศิลปศาสตรไดทําการทบทวนแผนกลยุทธดังกลาวจนเปนที่มาของแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
2.สภาพปญหา สถานการณปจจุบัน
ปจจุบันผลจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน (globalization) และยังมีปจจัย
สําคัญที่เปนแรงผลักดันใหมีการปฏิรูปอุดมศึกษาทั่วโลก นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณ นักศึกษาและความตองการการศึกษาตอระดับ
อุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมที่มีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพื่อแขงขันกับนานาชาติ ปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน และสภาพความจํากัดดานงบ
ประมาณจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จในชวงปลายศตวรรษที่ 20 สําหรับประเทศไทยทํ าใหมหาวิ ทยาลั ยต องมี การปรับระบบการบริ หารจั ดการให สอดคล องกับความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ดานการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตและวิชาการ
3.1.1 สรางหลักสูตรที่มีความทันสมัย เพิ่มความยืดหยุนและหลากหลายของรูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน
3.1.2 ขยายฐานผูเรียนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
3.1.3 เนนการสรางเครือขายความรวมมือดานหลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการและการฝกประสบการณรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
3.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะศิลปศาสตร ไดแก
“สุขภาพจิตดี มีความรูรอบ ชอบคิดคนควา เกงภาษาสูสากล”
3.1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีหัวขอวิทยานิพนธที่ทันสมัยสะทอนความกาวหนาของศาสตร และสามารถนําเสนอผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพบนเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3.1.6 พัฒ นาอาจารยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหสามารถพัฒ นาตัวเองในดานการเรียนการสอนและการวิจัย มีตําแหนงทางวิชาที่สูงขึ้น สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนที่รูจักในแวดวงการศึกษาที่ตนเชี่ยวชาญและมีบทบาทในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะแกสังคมในรูปแบบตางๆ เชน การมีบทบาทในองคกร
วิชาชีพหรือการแสดงความคิดเห็นผานทางสื่อตางๆ
3.2 ดานการวิจัย
3.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยของคณะศิลปศาสตรผลิตผลงานวิจัยในหัวขอที่มีความทันสมัย ตอบโจทยการวิจัยและความตองการของ
ประเทศและสังคม
3.2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยของคณะศิลปศาสตรสามารถทํางานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางหลักสูตรหรือสาขาวิชาหรือระหวางคณะสถาบัน โดย
สามารถหาแหลงทุนจากภายนอกได
3.2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยของคณะศิลปศาสตรสามารถนําผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือเพื่อสรางสิ่งประดิษฐ
หรือนวัตกรรมที่กอใหเกิดรายไดหรือสิทธิประโยชน
3.3 ดานการบริหารองคกร
3.3.1 ปรับปรุงระบบการทํางานที่สําคัญใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใชแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใช
เปนกรอบและแนวทางในการทํางาน
3.3.2 ปรับปรุงระบบการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบการบริหารงบประมาณและการ
จัดทํากลยุทธทางการเงิน
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4. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน

จุดแข็ง

จุดออน

1.ดานวิชาการ
1.ดานวิชาการ
1.1 อาจารยในคณะเปนผูมีคณ
ุ วุฒิ มีคณ
ุ ภาพ และมีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ มี
1.1 คณะขาดการบูรณาการระหวางหลักสูตร
คุณสมบัติตรงกับหลักสูตร มีความรูความสามารถที่จะสอนนักศึกษาไดเปนอยางดี
1.2 การรับนักศึกษาใหมของคณะ ไดจาํ นวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย
1.2 คณะมีอาจารยประจําที่สอนภาษาตางประเทศและโครงการพิเศษสวนใหญเปน
1.3 คณะมีการถายทอดความรูที่จําเปนแกศิษยเการวมถึงกิจกรรมรวมกับสมาคม
Native Speaker
ศิลปศาสตรมีนอย
1.3 คณะมีหลักสูตรหลากหลาย ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับและตอบสนองความตองการ
1.4 สถานที่ตั้งของคณะและการเดินทางเปนอุปสรรคตอการเลือกเขาศึกษา
ของสังคม
1.5 คณะมีชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษามีนอย โดยเฉพาะเว็บไซตของคณะฯ
1.4 คณะมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
1.6 วิชาภาษาอาเซียนของคณะยังอยูในวิชาทั่วไป ยังไมไดเปนวิชาโท ซึ่งอาจสงผล
1.5 คณะมีความโดดเดนดานการจัดการเรียนการสอนดานภาษา เมื่อเทียบกับ
ตออาจารยผูสอนที่ตองทําตําแหนงวิชาการ
มหาวิทยาลัยในกลุมเดียวกัน
1.7 คณะยังขาดเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร เอกสารประชาสัมพันธเดิมที่มีอยู
1.6 คณะสามารถผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพตามกรอบ มคอ. และเปนทีต่ องการของตลาด
ไมทันสมัย ไมนา สนใจ ยังไมเปนเลมและยังไมมีเอกสารหลักสูตรที่อยูรวมกัน
งาน
1.8 อาจารยที่มตี ําแหนงทางวิชาการในคณะมีสัดสวนคอนขางนอย โดยมีอาจารย
1.7 นักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะเปนนักศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่เปนรองศาสตราจารยและศาสตราจารยเพียง 15%
1.8 คาเลาเรียนสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุมเดียวกัน
2.ดานวิเทศสัมพันธ
1.9 นักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะมีโอกาสในการฝกงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.1 เนื่องจากความหลากหลายของสาขาวิชาในคณะ ทําใหคณะตองเจรจามาก
และมีนักศึกษาบางสวนเริม่ ฝกงานในตางประเทศ
2.2 คาใชจายในการไปแลกเปลี่ยนในบางภูมิภาค/ประเทศสูง ทําใหมีนักศึกษาของ
1.10 คณะมีหลักสูตรสงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัย เนื่องจากมีหลายหลักสูตรที่ใหนักศึกษา
คณะไปแลกเปลี่ยนนอย
ทําภาคนิพนธ ประกอบกับคณะฯ มีเวที อาทิ One ART’s ที่ใหนักศึกษาสง
2.3 คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนบางอยางเปน
บทความไปนําเสนอ
ขอจํากัดแกนักศึกษาของคณะ เมือ่ เขารวมโครงการแลกเปลีย่ นแลวไมจบตาม
2.ดานวิเทศสัมพันธ
หลักสูตร
2.1 คณะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยคูสญ
ั ญาที่เขมแข็งและมีกิจกรรมรวมกัน
2.4 จํานวนบุคลากรดานวิเทศสัมพันธของคณะมีนอย ทําใหการดําเนินการ
2.2 คณะมีเครือขายความรวมมือมาก
บางอยางยังทําไดไมเต็มที่
2.3 คณะมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นมาก
3.ดานโครงการบริการสังคม
2.4 คณะมีความหลากหลายของอาจารยเฉพาะทางตางๆ เชน อาเซียน สเปน
3.1 ปจจัยทางกายภาพของคณะ เชน หองเรียนไมพอ ที่จอดรถ อุปกรณใน
2.5 คณะมีทุนสนับสนุนการฝกงานในตางประเทศ
หองเรียน
2.6 คณะมีความรวมมือกับภาคเอกชน
3.2 ระบบประเมินผูสอนของคณะยังขาดการทําขอมูลยอนกลับ
3.ดานโครงการบริการสังคม
3.3 คณะขาดการประชาสัมพันธโครงการบริการสังคมเชิงรุก
3.1 คณะมีหลักสูตรโครงการบริการสังคมมีความหลากหลายโดยเฉพาะหลักสูตรดาน
3.4 คณะขาดการวิจัย สํารวจความตองการของผูเรียนอยางเชน รูปแบบหลักสูตร

4
จุดแข็ง

จุดออน

ภาษา
ระยะสั้น การเรียนตัวตอตัว
3.2 คณะมีอาจารยผสู อนในโครงการบริการสังคมมีประสบการณและมีคณ
ุ ภาพมาก
4.ดานการบริหาร
3.3 มีคาใชจายที่สมเหตุสมผล ผูเรียนสามารถจายได
4.1 อัตราการลาออกของอาจารยใหมของคณะเพิม่ ขึ้น
3.4 คณะมีสถานที่ตั้งอยูใจกลางเมือง (ทาพระจันทร) ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงได
4.2 คณะขาดระบบขอมูลสารสนเทศโดยรวมของนักศึกษาที่จะมาศึกษาในคณะ
สะดวก
4.3 คณะขาดการประชาสัมพันธ และกลยุทธทางการตลาด
4.ดานการบริหาร
4.4 คณะขาดการปฐมนิเทศสายวิชาการ เพื่อสรางความเขาใจในองคกร
4.1 อัตราการลาออกของเจาหนาที่มีนอ ย
4.5 บุคลากรของคณะยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาองคกร
5.ดานการวิจัย
ไปสูความเปนเลิศ EdPEx
5.1 คณะมีระบบการสนับสนุนการดําเนินงานดานวิจัยอยางเพียงพอ
5.ดานการวิจัย
5.2 คณะมีองคกรและบุคลากรสนับสนุนงานวิจัยอยางจริงจัง
5.1 งานวิจัยของคณะยังไมถูกนําไปใชประโยชน
5.3 ภาระงานสอนของอาจารยในคณะ เอือ้ ตอการวิจัย มีเงินสนับสนุนการตีพิมพและ
5.2 คณะยังขาดระบบการเขาถึงแหลงตีพิมพในระดับนานาชาติ
หลักสูตรที่หลากหลาย
5.3 เกณฑการประเมินผลงานและความดีความชอบอาจารยเมื่อพิจารณาจาก
5.4 มีหองสมุดที่หลากหลาย มีทรัพยากรที่อํานวยความสะดวก
ผลงานวิจัยยังนําไปใชในการประเมินนอย
5.5 อาจารยในคณะมีคณ
ุ วุฒิและความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในวงกวาง
6.ดานกิจกรรมนักศึกษา
6.ดานกิจกรรมนักศึกษา
6.1 นักศึกษามีปญหาดานสุขภาพจิตมากขึ้น
6.1 คณะมีกจิ กรรมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถแสดงความสามารถไดอยาง
6.2 คณะยังไมมโี ครงการ/กิจกรรมในการอบรมทักษะที่จําเปนในการประกอบ
หลากหลาย
อาชีพและการใชชีวิตประจําวันแกนักศึกษา
6.2 คณะมีโครงการพัฒนาทักษะการเปนผูนําในศตวรรษที่ 21
6.3 คณะขาดการประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่ทั่วถึงและนาสนใจ
6.3 คณะกรรมการนักศึกษามีกิจกรรมดานการสานสัมพันธทั้งภายในคณะและภายนอก
6.4 กิจกรรมที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาทาพระจันทรและรังสิตมี
คณะ
นอย
6.4 คณะมีเครือขายแกนนํานักศึกษาทัง้ ในรูปแบบของคณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลป
6.5 นักศึกษามีจํานวนมากทําใหคณะจัดกิจกรรมนักศึกษาไมทั่วถึง
ศาสตร แกนเอก แกนตระกูล แกนโตะ
6.5 คณะมีการจัดทํากลยุทธดา นกิจกรรมนักศึกษาที่รับฟงความคิดเห็นจากผูมสี วนได
เสียโดยเฉพาะนักศึกษา
6.6 คณะมีระบบการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมการใชชีวิตของนักศึกษา
6.7 คณะมีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามความตองการของ
นักศึกษา
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1.ดานวิชาการ
1.ดานวิชาการ
1.1 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิตของคณะมีโอกาสเขาสูตลาดงาน
1.1 การปรับลดอัตราทําใหมีจํานวนอาจารยนอยลง โดยเฉพาะอาจารยที่
ในกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น
เกษียณอายุราชการ สงผลใหในอนาคตอาจารยมีภาระการสอนมากขึ้นจาก 6
1.2 สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและศักยภาพของภาควิชา คณาจารย
ชั่วโมงตอสัปดาหมาเปน 9 ชั่วโมงตอสัปดาหซึ่งจะสงผลตอการทําวิจัย
และศิษยเกาของคณะ
1.2 จากขอบังคับเรื่องการทําตําแหนงวิชาการซึ่งเริ่มบังคับตั้งแตป 2558 ทําใหใน
1.3 การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่สอนโปรแกรมสองภาษาใน
ป 2563 จะมีอาจารยออกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเมื่ออาจารยออกไปแลว
ประเทศไทย อาจทําใหมีผเู ลือกเขาศึกษาในโครงการนานาชาติของคณะเพิม่ ขึ้นมี
มหาวิทยาลัยจะใหอัตราคืนหรือไม เมื่อรวมกับปญหาการไมใหอัตราเพิ่ม
ผูสนใจศึกษาหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น
สําหรับอาจารยเกษียณ ภาระการสอนของอาจารยที่มีมากขึ้น ขอตําแหนง
1.4 ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลในการติดตอสื่อสารระหวางคนไทยกับตางชาติ
ทางวิชาการไมได ก็จะยิ่งทําใหปญหาดานบุคลากรมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
มากขึ้น
สาขาวิชาที่มีจํานวนอาจารยนอย
1.5 การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการพัฒนาภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก
1.3 จํานวนประชากรที่ลดลงทําใหจํานวนผูเขาศึกษาลดลงดวย
อดีต
1.4 แนวโนมการสนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาครัฐ
1.6 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวนผูเขาอบรมดานภาษาและการ
และลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
แปลเพิ่มขึ้น
1.5 มีการเปดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของตางประเทศมากขึ้น
1.7 ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอื้อใหมีชองทางการสงเสริมการบริการ
1.6 คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยลดลง
วิชาการแกสังคม
1.7 หนวยงานภายนอกอื่นๆ เปดหลักสูตรประเภทเดียวกันทําใหเกิดการแขงขัน
1.8 การพัฒนาการทองเที่ยวที่จะเพิม่ มากในอนาคต ตองการผูม ีความรูด านภาษาและ
สูงขึ้น
วัฒนธรรม
1.8 มีการเปดหลักสูตรอบรมที่คลายคลึงกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากขึ้น
1.9 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
1.9 ระเบียบการรับอาจารยใหมที่ลาหลัง ทําใหการรับสมัครอาจารยใหม
ตางประเทศ การสรางหลักสูตรควบปริญญา การฝกงาน การวิจัยมากขึ้น
ยากลําบากมากขึ้น
1.10 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมรี ายวิชาฝกงาน เปนตัวบังคับเลือก ทําใหเปนตัวผลักดันทํา 2.ดานวิเทศสัมพันธ
ใหนักศึกษาตองการฝกงานกอนจบการศึกษา
2.1 ผลการประเมินหลักสูตรสําหรับนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนทําใหระยะเวลา
2.ดานวิเทศสัมพันธ
สําเร็จการศึกษาเกิน 4 ป ทําใหหลักสูตรไมผานมีจํานวนมากขึ้น
2.1 รัฐบาลใหการสนับสนุนทุนสําหรับเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน เชน โครงการ AIMS
2.2 ระบบการศึกษาระดับปริญญาโทในบางประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐฯ ใชเวลา
ของ สกอ
นอย ทําใหสงผลตอการเลือกไปแลกเปลีย่ นของนักศึกษา
2.2 นโยบายของรัฐบาลยังเอื้อตอสาขาวิชาในคณะ
2.3 ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศมีเพิ่มมากขึ้น
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3.ดานโครงการบริการสังคม
3.ดานโครงการบริการสังคม
3.1 นโยบายรัฐบาล เชน การเปด EEC ทําใหมีโอกาสในการเปดโครงการอบรมที่ศูนย
3.1 มีจํานวนคูแขงทางการตลาดของโครงการบริการสังคมมากขึน้
พัทยามากขึ้น
3.2 มีหลักสูตรโครงการบริการทางสังคมที่มีความซ้าํ ซอนในหลายสถาบัน
3.2 มีความตองการในการใชภาษาตางประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
3.3 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกต่ํา
3.3 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถใชเทคโนโลยีในการสอนออนไลนได 4.ดานการบริหาร
3.4 มีจํานวนกลุม ลูกคาแบบไมเนนการรับปริญญากวางขวางขึ้น
4.1 ระบบการบริหารการคลังมีการเปลีย่ นแปลง
3.5 มีความตองการการศึกษา การพัฒนา Solf Skill การเรียนออนไลนมากขึ้น
4.2 ระเบียบขอบังคับในการรับอาจารยที่ลาหลัง ทําใหขาดแรงจูงใจใหคนมาสมัคร
3.6 มีโอกาสในการรวมมือกับภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน 5.ดานกิจกรรมนักศึกษา
เปนศูนยสอบ เชน การจัดทดสอบภาษาไทยมากขึ้น
5.1 ระบบการเบิกจายงบประมาณมีขอจํากัด
4.ดานกิจกรรมนักศึกษา
5.2 ปการศึกษาไมสัมพันธกับปงบประมาณ
4.1 มีองคกรภายนอกที่ตองการเขามารวมมือกับคณะในการจัด Job Fair จํานวนมาก
5.3 มหาวิทยาลัยพันธมิตรยกเลิกกิจกรรมที่เคยทํารวมกับคณะ
4.2 ระบบ EdPEX ใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ไดมาจากการรับฟงความตองการของผูมี
สวนไดเสีย
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แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรชาติ

ย 3: การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย
ย4: การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ย 1: ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ ย 10: การวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
เพิม่ ขีดความสามารถในการ
ย 2: หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
แขงขันของประเทศ
ย 8: สรางโอกาสทางการศึกษา

ย 4: ระบบตรวจสอบ
ย 4: ระบบตรวจสอบและ
และประเมินคุณภาพ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
ย 5: ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ย 3: ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
ย 7: ระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ย 1: สรางบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะ GREATS

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย

ยุทธศาสตรคณะ

ย 1: สรางบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะ GREATS

ย 2: การสรางความสามารถใน ย.1: ดานความมั่นคง
การแขงขัน

ย 2: สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก
ย 2: สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

ย 3: การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ย 4: มุงเนนคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการและ
บริการสุขภาพที่ได
มาตรฐานสากล
ย 4: มุงเนนคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม

ย 6: การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย

8

แผนที่กลยุทธคณะศิลปศาสตร พ.ศ.2560-2564
วิสัยทัศน : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร
ย1: สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS

ย2: สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและ
สังคมโลก
กลยุทธที่ 1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อ
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัยนวัตกรรม
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
และงานสรางสรรคที่สอดคลองกับนโยบายชาติและ
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน
จุดเดนของคณะ/มหาวิทยาลัย การตอยอดจาก
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long
งานวิจัย/นวัตกรรมและการสงเสริมการประกวด
Learning)
ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงาน
สูการปฏิบัติไดจริง สรางสรรคเปน มี
ภายนอก (Matching Fund)
เปาหมาย และมุงประโยชนสวนรวม
กลยุทธที่ 2.3 การสงเสริมการเผยแพรผลงาน
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคน
วิชาการ
พันธุ GREATs/Entrepreneur & Startup กลยุทธที่ 2.4 สรางเครือขายงานวิจยั ทัง้ ภายในและ
กลยุทธที่ 1.5 พัฒนาสรางโอกาสทาง
ภายนอกมหาวิทยาลัย
การศึกษาเพือ่ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจยั และสราง
กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูน ํา บรรยากาศในการทํางานวิจัย
การเรียนรู

ย3: สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

ย 4: มุง เนนคุณภาพการใหบริการวิชาการ
แกสังคม

ย 5: มุง สูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการทีท่ ันสมัย

กลยุทธที่ 3.1 สรางความรวมมือกับองคกร/
เครือขายภายในและภายนอกประเทศและ
สอดคลองกับยุทธศาสตร โดยมุงเนนกลุม ประเทศ
อาเซียนและเอเชียตะวันออก
กลยุทธที่ 3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล

กลยุทธที่ 4.1 การสรางภาคีเครือขายความ
รวมมือเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธที่ 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธที่ 4.3 การบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอนโยบายชาติ

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มรายได-ลดตนทุน
กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาองคกรระบบและกลไกเพื่อ
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEX)

การแสวงหารายได เพื่อสนับสนุนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
การจัดการความรู
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แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ปรัชญา

สรางบัณฑิ ตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณ อยางสรางสรรค
สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม
วิสัยทัศน
“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร ”
คานิยมองคกร
“เคารพรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In diversity we respect and collaborate”
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: สราง
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS

เปาประสงค
สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS มี
ทักษะการเปนผูประกอบการ
(Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา
ดวยกระบวนการเรียนรูต ามแนวทาง
Active Learning และปลูกฝงทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต (มธ.)

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด
- จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามแนวทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (นโยบายผูบริหาร)
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยเฉพาะในดานที่
สะทอนใหเห็นถึงความรอบรูและความหลากหลายทาง
วิชาการ (นโยบายผูบริหาร)

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long
Learning)
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู
สูการปฏิบัตไิ ดจริง สรางสรรคเปน มี
เปาหมาย และมุง ประโยชนสวนรวม

- รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต (นโยบายผูบริหาร)

- จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม
กิจกรรมในตางประเทศ (นโยบายผูบริหาร)
- รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดใหผูเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัติ (แผน 12 มธ.)
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคน
- ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ บัณฑิตตาม
พันธุ GREATs/Entrepreneur & Startup คุณลักษณะ GREAT (แผน 12 มธ.)
- รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเกี่ยวกับผูป ระกอบการ (Enterpreneur)
(แผน 12 มธ.)
- รอยละของบัณฑิตทีผ่ านการทดสอบคุณลักษณะ
GREAT และทักษะผูประกอบการ (Enterpreneur)
กอนสําเร็จการศึกษา (แผน 12 มธ.)
กลยุทธที่ 1.5 พัฒนาสรางโอกาสทาง
- จํานวนผูท ี่ผา นการอบรมหลักสูตรแบบออนไลนทั้งที่
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
เปนระบบปดและระบบเปดสําหรับบุคคลภายนอก
(นโยบายผูบริหาร)
กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาผูส อนสูการเปนผูนาํ - จํานวนรายวิชาที่เนนการเรียนการสอนในระบบ
การเรียนรู
Active Learning (แผน 12 มธ.)
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: สรางสรรค ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
งานวิจยั และนวัตกรรมที่กอใหเกิด
ระดับมาตรฐานสากล และนําไปใช
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
ประโยชนอยางบูรณาการและยัง่ ยืน (มธ.)
สังคมไทยและสังคมโลก

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
- รอยละของอาจารยที่ใชแนวทาง Active Learning
ในการจัดการเรียนการสอน (แผน 12 มธ.)

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัย
- รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
นวัตกรรมและงานสรางสรรคทสี่ อดคลอง
สรางสรรคที่ไดรบั รางวัลระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
กับนโยบายชาติและจุดเดนของคณะ/
นานาชาติ (แผน 12 มธ.)
มหาวิทยาลัย การตอยอดจากงานวิจัย/
นวัตกรรมและการสงเสริมการประกวด
ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับ - สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่เปน
หนวยงานภายนอก (Matching Fund)
รวมมือกับหนวยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม ตอ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด (แผน 12
มธ.)
- จํานวนเงินทุนวิจัยทีไ่ ดจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน
(นโยบายผูบริหาร)
กลยุทธที่ 2.3 การสงเสริมการเผยแพร
- รอยละของงานวิจัยหรืองาน สรางสรรคที่ตีพิมพ/
ผลงานวิชาการ
เผยแพร/จัด แสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับ
นานาชาติ (Scopus เทานั้น) ตออาจารย ประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจําที่ ปฏิบตั ิงานจริง (แผน 12
มธ. นโยบายผูริหาร)
- ร อ ยละของบ ท ความ วิ จั ย ที่ ได รั บ ก ารอ า งอิ ง
(citation) ใน Reference Journal ระดับนานาชาติ
(Scopus เท า นั้ น ) ต อ อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ
นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
กลยุทธที่ 2.4 สรางเครือขายงานวิจัยทั้ง - จํานวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัยที่ทํารวมกับ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (นโยบายผูบ ริหาร)
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สราง
ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทาง
เครือขายความรวมมือทั้งภายในและ วิชาการ การสรางงานวิจยั และนวัตกรรม
ภายนอกประเทศ
ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ทั้งระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล (มธ.)

กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและ
สรางบรรยากาศในการทํางานวิจัย

ตัวชี้วัด
- ระดับความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีตอการพัฒนาคุณ
นักวิจัยและการสรางบรรยากาศในการทําวิจัย
(นโยบายผูบริหาร)

กลยุทธที่ 3.1 สรางความรวมมือกับ
- จํ า นวนกิ จ กรรม/โครงการ/งานวิ จั ย ที่ ทํ า ร ว มกั น
องคกร/เครือขายภายในและภายนอก
ระหว า งหลั ก สู ต ร คณะ หรื อ สถาบั น หรื อ จํ า นวน
งานวิ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะเป น งานเชิ ง บู ร ณาการหรื อ
ประเทศและสอดคลองกับยุทธศาสตร โดย
งานวิจัยกลุม (นโยบายผูบริหาร)
มุงเนนกลุมประเทศอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก
- จํ าน วน ค ว าม ร ว ม มื อ ท างวิ ช าก าร/วิ จั ย กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ในระดั บ Top 500/องค ก ร
ระหวางประเทศ(แผน 12 มธ.)
- รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา
ตอนักศึกษาทั้งหมด (แผน 12 มธ.)
- ร อ ยละอาจารย เต็ ม เวลาชาวต า งชาติ ต อ จํ า นวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละอาจารย แลกเปลี่ ยนชาวต างชาติ ต อจํ านวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตออาจารย
ประจําปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
กลยุทธที่ 3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล

- จํานวนหลักสู ตร ผลงานวิจั ย นวัต กรรม ที่ เกิดจาก
ความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า Top 500/
องคกรระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/
ชุมชน (แผน 12 มธ.)
- จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขาไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ องคกรที่ กําหนดนโยบายระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ (แผน 12 มธ.)
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ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: มุงเนน
คุณภาพการใหบริการวิชาการแก
สังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความ
มั่นคง และยัง่ ยืน ดวยการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย

เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. คณะฯ สามารถนําความรูทไี่ ดจากการ
กลยุทธที่ 4.1 การสรางภาคีเครือขาย
- จํานวนชุม ชนที่ ได รับ การบูรณาการองคความรูเพื่ อ
บริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียน ความรวมมือเพื่อการบริการวิชาการแก
สรางชุมชนตนแบบ (แผน 12 มธ.)
การสอนหรือการวิจัย และสังคมไดรับ
สังคม
- จํ านวนภาคี เครื อข า ยความร ว มมื อเพื่ อการบริก าร
ประโยชนจากความเชี่ยวชาญของคณะฯ
วิชาการแกสังคม (นโยบายผูบริหาร)
(มธ.)
2 .ใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวย
คุณภาพแกชุมชนและสังคม (มธ.)
กลยุทธที่ 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ - รอยละของความสําเร็จในการการพัฒนาระบบ
การบริการวิชาการแกสังคม
สารสนเทศการบริการวิชาการแกสังคม (นโยบาย
ผูบริหาร)

พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
(มธ.)

กลยุทธที่ 4.3 การบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอนโยบายชาติ

- จํานวนโครงการที่ ค ณะฯ เขา ไปให ค วามช วยเหลื อ
ทางวิชาการ ในประเทศ/ตางประเทศ (แผน 12 มธ.)

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหาร

- ระดั บ ความพึ งพอใจของผูใชบ ริการและผู มี ส วนได
สวนเสียที่ มีตอการดําเนิ นงานดานตางๆของคณะฯ
(นโยบายผูบริหาร)
- รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากร
มนุษย (แผน 12 มธ.)
- รอยละของอาจารยที่ไดรบั การเพิ่มพูนความรู/
ทักษะ/ประสบการณ ทั้งในและตางประทศ (แผน 12
มธ.)
- รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ดรับการเพิ่มพูน
ความรู/ทักษะ/ประสบการณ ทัง้ ในและตางประเทศ
(แผน 12 มธ.)
- อัตราคงอยูของบุคลากรสายสนับสนุน (นโยบาย
ผูบริหาร)

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ
กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มรายได-ลดตนทุน

-

กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาไทย
กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาองคกรระบบและ
กลไกเพื่อการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
(EdPEx)

ตัวชี้วัด
ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย (นโยบาย
ผูบริหาร)
รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมในรูปแบบตางๆ (นโยบายผูบริหาร)
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบ
คลังตอรายไดรวม) (นโยบายผูบ ริหาร)
จํานวนกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (นโยบายผูบ ริหาร)
ร อ ยละความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาองคการในระยะ 3 ป (นโยบายผูบริหาร)

15

ภาคผนวก
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ GREATS
1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต
(Life Long Learning)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานการจัดการศึกษา
1. โครงการเงินประจําตําแหนงทางวิชาการของอาจารยชาวตางประเทศ
2. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโท
หลักสูตรใหม
3. โครงการการจัดทําหลักสูตรวิชาเอกสาขาวิชาเกาหลีศึกษา
4. โครงการการจัดทําหลักสูตรแบบสองปริญญาระหวางหลักสูตรนานาชาติของ
คณะฯและหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
5. โครงการศึกษาภาคฤดูรอนตางประเทศ
6. โครงการ Open House หรือ Road Show ของหลักสูตรปริญญาตรี
7. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการคัดเลือกระดับปริญญาตรี
2. โครงการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ โครงการ
บูรณาการหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก
3. โครงการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการสัมมนาหรือเผยแพรงานนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/รวม
นักศึกษาที่ไดรบั ทุน สกว.) / (โครงการจัดพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. โครงการสงเสริมวิชาการ "สรรพศาสตรสรรพศิลป"

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
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กลยุทธ
แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัตไิ ดจริง สรางสรรคเปน แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีเปาหมายและมุง ประโยชนสวนรวม
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ active learning
2. โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สําหรับ
อาจารย
3. โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ active
learning
4. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการเรียนแบบออนไลน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนแบบ active learning
5. โครงการสนับสนุนการเขารวมหรือนําเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6. โครงการสนับสนุนการนําเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
7. โครงการสัมมนาทางวิชาการรวมกันระหวางองคกรระหวางประเทศและ
นักศึกษา
8. (โครงการ Active Learnning) (โครงการทัศนศึกษาหรือศึกษาในพืน้ ที่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
9. โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการฝกงานในตางประเทศหรือการ
ทํางานในองคกรระหวางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สําหรับเงิน
ทุนการศึกษาใชงบอุดหนุน ป.ตรี)
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA
11. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝา ยสงเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ
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กลยุทธ
1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคนพันธุ GREATs/Entrepreneur &
Startup

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานกิจการการศึกษา
1. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ GREATS
2. โครงการ Asean Seed Camp
3. เงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา(โครงการสงเสริมการมี "สุขภาพจิตดี" แก
นักศึกษา)
4. โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5. โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. โครงการปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ/มัชฉิมนิเทศ
7. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิตและ well-being สําหรับนักศึกษา

1.5 พัฒนาสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม

แผนงานกิจการการศึกษา
1. ทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร)
2. ทุนฉุกเฉิน (ทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร)
3. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการหรือการวิจัยแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 ทุน

1.6 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูนําการเรียนรู

แผนงานวิจัย

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
ผูชวยคณบดีฝา ยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
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กลยุทธ
แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัยนวัตกรรมและงานสรางสรรคที่
แผนงานวิจัย
สอดคลองกับนโยบายชาติและจุดเดนของคณะ/มหาวิทยาลัย
1. ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
การตอยอดจากงานวิจยั /นวัตกรรมและการสงเสริมการประกวด 2. เงินอุดหนุนการเขียนตํารา การทําเอกสารทางวิชาการ และการตีพิมพ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ
เผยแพรตํารา
2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก
(Matching Fund)
2.3 การสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรม
รองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรม

แผนงานวิจัย
แผนงานวิจัย
1. เงินอุดหนุนโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
2. เงินอุดหนุนโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก
3. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ
4. โครงการจัดทําวารสาร

2.4 สรางเครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ

แผนงานวิจัย
1. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความรวมมือจัดประชุมวิชาการรวมกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
2. โครงการศิลปเสวนา

2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสรางบรรยากาศในการทํางานวิจัย แผนงานวิจัย

รองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรม
รองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรม
ผูชวยคณบดีฝา ยสงเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ
รองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรม
รองคณบดีฝายวิจยั และนวัตกรรม
ผูชวยคณบดีฝา ยสงเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.1 สรางความรวมมือกับองคกร/เครือขายภายในและภายนอก แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเทศและสอดคลองกับยุทธศาสตร โดยมุงเนนกลุมประเทศ 1. โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ป พระประสูติกาลสมเด็จพระเจาพี่
อาเซียนและเอเชียตะวันออก
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (6 พ.ค. 2566)
2. เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการสรางเครือขายภายในและภายนอก
ประเทศ (โครงการเจรจาธุรกิจ)
3. โครงการฝกงานในตางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. โครงการแนะแนวขอมูลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝกงานใน
ตางประเทศ
5. โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
6. โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและพัฒนา MOU กับหนวยงาน/มหาวิทยาลัย
ทั้งในและตางประเทศ
7. โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมระหวางนักศึกษาใน
ASEAN เอเชียและนานาชาติ
8. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมกับหนวยงาน/มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศ
9. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะตางประเทศ (visiting professor+fellowship)
10. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ
3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสสู ากล

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม
4.1 การสรางภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อการบริการวิชาการ
แกสังคม

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก

ผูรับผิดชอบ
คณบดีและกรรมการดําเนินงานที่แตงตั้ง
โดยคณะฯ
คณบดีและรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
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4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการแกสังคม
4.3 การบริการวิชาการที่ตอบสนองตอนโยบายชาติ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการจัดการเรียนการสอน Online
2. โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองนโยบายของชาติ

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคงยั่งยืนดวยการบริหารจัดการทีท่ ันสมัย
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
แผนงานบริหาร
1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
2. โครงการพัฒนาระบบ ERP
3. โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเรื่องการผลักดันใหแผนฯ บรรลุตามวิสัยทัศน
4. โครงการใหความรูเรื่องการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและโครงการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
5. โครงการจัดการความรูระดับคณะฯ ภาควิชาและโครงการพิเศษและสาย
สนับสนุน
6. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลปศาสตร
7. โครงการสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

8. โครงการ Roadshow ศิลปศาสตรสัญจร
9. โครงการจัดทําวิชาออนไลน
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. โครงการสนับสนุนการขอตําแหนงชํานาญการพิเศษของบุคคลากรสาย
สนับสนุน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
ผูชวยคณบดีฝา ยสื่อสารองคกร
ผูชวยคณบดีฝา ยสื่อสารองคกร
ผูชวยคณบดีฝา ยมาตรฐานหลักสูตร
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย

22

กลยุทธ

5.3 เพิ่มรายได - ลดตนทุน
5.4 สงเสริมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5.5 พัฒนาองคกรระบบและกลไกเพื่อการพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศ (EdPEX)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
2. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอปริญญาโท - เอก (อาจารย)
3. โครงการอุดหนุนหนวยกิตของขาราชการและเจาหนาที่ศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท
4. โครงการฝกอบรม/สัมมนา (อาจารย)
5. โครงการพัฒนาบุคคลากร (พัฒนาอาจารยอาจารยชาวไทยและตางชาติ)
6. โครงการพัฒนาบุคคลากร (สัมมนาเพื่อการบริหารสายสนับสนุนวิชาการ)
แผนงานบริหาร
แผนงานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
1. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอด เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบริหาร
1. โครงการสือ่ สารแผนกลยุทธจากคณบดีสปู ระชาคมและผูมีสว นไดสวนเสีย
2. โครงการสํารวจและวิเคราะหขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
3. โครงการประชาสัมพันธใหความรูการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEx)

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย

รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย
คณบดี รองคณบดีฝา ยวางแผนฯ และ
ผูชวยคณบดีฝา ยสื่อสารองคกร
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
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คาเปาหมายและตัวชี้วัดผลลัพธในแตละประเด็นยุทธศาสตร
การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดของคณะฯ แบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. ใชคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2. กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานของคณะฯ ใน
รอบ 4 ปที่ผานมา โดยขึ้นอยูกับบริบทของตัวชี้วัดและการดําเนินงานในดานนั้นๆ ของคณะฯ เปนสําคัญ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบรอบปงบประมาณ
*กําหนดคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด, **กําหนดคาเปาหมายตาม Baseline Data ของคณะฯ, N/A = Not Available

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS “Transforming you into GREATS”
ตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยวัด

Baseline Data
ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60

ปงบประมาณ 61

ปงบประมาณ 62

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
63
64

เปาประสงค : สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และ
ปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
1.1 ความพึ งพอใจของนายจ า งที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ตามคุ ณ ลั ก ษณะ
รอยละ
N/A
81.39
89.91
N/A
90
GREAT*
1.2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS
(Next Generation Leadership) /Entrepreneur /Digital คะแนน
N/A
N/A
N/A
N/A
75
skills*
1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT)
คะแนน
N/A
N/A
N/A
N/A
45
1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต**
รอยละ
92.79
93.08
96.29
N/A
96.30
1.5 คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย*
คะแนน
N/A
N/A
N/A
N/A
4.25
92/262*100 90/260.50*100
92/265*100
1.6 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก**
รอยละ
N/A
34.73
=35.11
=34.55
=34.72
69/3,858*100 65/4,034*100 58/4,212*100
1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก**
รอยละ
N/A
1.39
=1.79
=1.61
=1.38

90
75
45
96.31
4.25
34.74
1.40
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก (Innovating research for Impact)
ตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยวัด

Baseline Data
ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60

ปงบประมาณ 61

เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนําไปใชประโยชนอยางบูรณาการและยั่งยืน
2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัด
6/234*100
5/235.5*100
9/248*100
แสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ตอ
รอยละ
=2.56
=2.12
=3.63
อาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง**
2.2 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรคที่
เรื่อง/
10
12
8
นําไปใชประโยชน /กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง (Impact) /
ผลงาน
โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ**
2.3 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่
ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
2.3.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
3/262.5*100
2/260.5*100
3/265*100
รอยละ
และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัย
=1.14
=0.77
=1.13
ประจําทั้งหมด*
2.3.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของ
2/3,878*100
0/4,208*100
9/3,911*100
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ รอยละ
=0.05
=0
=0.23
(นับแคนานาชาติ)
(นับแคนานาชาติ)
ตอนักศึกษาทั้งหมด*
2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวน
บาท
10,975
30,903
10,324
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา**

ปงบประมาณ 62

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
63
64

N/A

30

30

N/A

13

14

N/A

5

6

N/A

0.7

0.8

N/A

19,100

19,200
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ “Going for great together”
ตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยวัด

Baseline Data
ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60

ปงบประมาณ 61

ปงบประมาณ 62

เปาประสงค : ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การสรางงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งระดับหนวยงานและระดับบุคคล
3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด** รอยละ 38/3,858*100 29/4,034*100 36/4,208*100
N/A
=0.98
=0.72
=0.86
3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ
รอยละ 188/3,858*100 210/4,034*100 186/4,208*100
N/A
นักศึกษาทั้งหมด*
=5.78
=5.80
=4.42
3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง**

รอยละ

3.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตออาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง**
3.5 จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก**

รอยละ
ผลงาน

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
63
64

0.97

1.02

7

8

61/233*100
=26.18

69/247*100
=30.56

69/247*100
=28.81

N/A

31.29

31.30

10.01

8.67

12.89

N/A

19

21

0

1

0

N/A

2

3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล “ World Class services for The People”
ตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยวัด

เปาประสงค : เพื่อใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแกชุมชนและสังคม
4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
โครงการ/
ตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค
ชุมชน
4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ

Baseline Data
ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60

ปงบประมาณ 61

ปงบประมาณ 62

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
63
64

5

5

5

N/A

5

5

86.80

83.34

85.43

N/A

7

8
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย “Best Sustainable and Smart University”
ตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยวัด

Baseline Data
ปงบประมาณ 59 ปงบประมาณ 60

เปาประสงค : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
5.2 การดําเนินการ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable Development
รอยละ
Goals (SDG) ที่บรรลุวัตถุประสงค*
5.2.2 รอยละของโครงการดาน Smart Technology ที่บรรลุ
รอยละ
วัตถุประสงค*
5.3 ความสามารถในการพึง่ พาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลังตอ รอยละ
49.55
รายไดรวม)**
5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย*
คาเฉลี่ย
85.14
5.5 การไดรับการยอมรับ /รางวัล /การรับรองมาตรฐานดานการ
ไดรับการ
จัดการ**
รับรอง/
1
รางวัล

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
63
64

ปงบประมาณ 61

ปงบประมาณ 62

-

-

N/A

100

100

-

-

N/A

100

100

31.85

32.43

N/A

32.40

32.35

82.68

83.41

N/A

80

80

1

0

N/A

1

1
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ตัวชี้วัดตามจุดเนนของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม 2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัด
ที่กอให เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒ นาตอสังคมไทยและ แสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ตอ
สังคมโลก (Innovating research for Impact)
อาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง**

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความเปนนานาชาติและ
เครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ “Going
for great together”

2.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตอ
นักศึกษาทั้งหมด*
3.1 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน
ตางประเทศ

* กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานจริงในปงบประมาณที่ผานมา และประเมินผลทุกรอบสิ้นปงบประมาณ

คาเปาหมาย
หนวยวัด

ปงบประมาณ 63

ปงบประมาณ 64

รอยละ

8/250*100
=3.20

9/250*100
=3.60

รอยละ

8/4,000*100
=0.20

10/4,000*100
=0.25

รอยละ

15/4,000*100
=0.38

18/4,000*100
=0.45

