แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ประมวลจากผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์ที่ผ่านมา
(พ.ศ.2550 – 2554) และนาทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นโยบายของผู้บริหาร และจากการทา SWOT
การระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน โดยการจัดสัมมนาจานวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือน
มีนาคม – เมษายน 2556เพื่อจัดทาแผนฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้บริหารงานคณะฯและได้มี
การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2557 และรายงานผลดังกล่าวให้ที่ประชุมกรรมการประจา
คณะฯในการประชุมครั้งที่ 12/2557 ในเดือนธันวาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้อานวยการโครงการพิเศษ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อข้อเสนอจากการสัมมนาไปปรับปรุงแผนที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2558จากข้อมูลดังกล่าวได้นามาประมวลจัดทา
เป็นแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฉบับทบทวนแผนประจาปีงบประมาณ 2559 มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นองค์ก รชั้น นาที่ มุ่งเน้ นความเป็ น เลิศทางวิชาการและส่งเสริม ความร่ว มมือ กั บ
สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ”
2. ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์
สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดารงชีวิต และการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษ ยสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ยุทธศาสตร์หลักของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งมั่นจะเป็ น สถาบั น ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลชั้ นนาของประเทศ ด้ว ยการสร้างความเป็ นเลิศและความ
แข็ งแกร่งทางวิชาการ สร้า งงานวิจัย ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ สร้างบัณ ฑิตและบุ คลากรที่มีคุณ ภาพ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในช่วง 5 ปี ของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 –
2559) ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม่
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจั ย ที่ มีคุณ ภาพ และน าไปใช้ป ระโยชน์ ได้จ ริงในการพัฒ นาการเรีย นการส อน และ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกและสังคม
4. ให้บริการทางวิชาการที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
4. พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่ อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้ โอกาสแก่
ผู้ด้อยโอกาส
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ของสังคมและโลกสมัยใหม่
เป้าประสงค์: ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดี และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็น
อย่างดี และสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก
1.2 ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. คุณภาพการบริการ
2.1 นายจ้างมีความพึงพอใจ
2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา
3.3 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
3.4 ลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
4. พัฒนาองค์กร
4.1 จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนการวิจัย
4.2 พัฒนาอาจารย์/สายสนับสนุนตามสมรรถนะ
4.3 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4.4 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ
กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า 18 - 20
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์: คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆกับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และ
ในระดับนานาชาติ
1.2 คณะมีผลงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ
2.2 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายมีกิจกรรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 พัฒนาระบบการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
3.2 พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
4. พัฒนาองค์กร
4.1 พัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์
4.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์
กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า 21 - 23
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5.3 ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาไปใช้ป ระโยชน์ได้จ ริงในการพัฒนาการเรีย น
การสอน และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกและสังคม
เป้าประสงค์: ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและสังคม
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิจัย
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์
3.2 การบริหาร/จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง
3.3 การจัดสรรงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พัฒนาองค์กร
4.1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน
4.3 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ
กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า 24 - 25
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ให้บริการทางวิชาการที่มาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม
เป้าประสงค์: คณะฯ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์
จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 คณะฯสามารถนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับ
ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจ
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 การจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมีความเพียงพอ
3.2 พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้ทันสมัย
3.3 ลดความเหลื่อมล้าในการรับบริการวิชาการแก่สังคม
4. พัฒนาองค์กร
4.1 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
4.2 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการวิขาการแก่สังคมตามสมรรถนะ
กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า 26 - 27
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 โครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุตามเป้าหมาย
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
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3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
3.2 สร้างระบบการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4. พัฒนาองค์กร
4.1 สร้างบรรยากาศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 การจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า 28 - 29
5.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
เป้าประสงค์: คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส
1.2 คณะมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจของ นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
3.2 สร้างระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐาน /โปร่งใส
4. พัฒนาองค์กร
4.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
4.3 การจัดการความรู้
กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า 29 - 31
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6. ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ เป็นตัวชี้วัดที่นาไปสู่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป็นตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ที่มาจาก กพร., สกอ., มธ. และ คณะฯกาหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต เป็นตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่มาจากสานักงบประมาณ และที่ มธ.กาหนด
1. ตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงาน
ตัวชี้วดั
1. องค์กรชั้นนาที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ แผนกลยุทธ์วิจยั
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ประจา
2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
4. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
แผนงานรองคณบดีวิเทศสัมพันธ์
1. จานวนโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือ
ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน
นานาชาติ
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
2. จานวน Visiting
scholar/fellowship/professor จาก
ต่างประเทศ และไปยังต่างประเทศ
3. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและ
รับเข้าในปีการศึกษานั้น
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บทนา
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นอกจากจะประมวลผลการดาเนินงานจากแผนกลยุทธ์
ที่ ผ่ า นมา (พ.ศ.2550 – 2554) และแผนพั ฒ นา ตลอดจนกรอบแผนพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา นโยบายเรื่ อ งทิ ศ ทางและจุ ด เน้ น ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ข้อมูลส่วนหนึ่งยังมาจากการสารวจสถานะของคณะศิลปศาสตร์ทั้งจุดแข็งและ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
และจากการระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา จึงได้นาข้อมูลดังกล่าวสังเคราะห์
กาหนดนโยบาย และกลยุทธ์ดาเนินงานแต่ละด้าน สาหรับข้อมูลจากการทา SWOT มีดังนี้
SWOT การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : นักศึกษา / บัณฑิต / ผู้ใช้บัณฑิต
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. คณะฯมีความหลากหลายของหลักสูตร และมีมาตรฐาน
1. ขาดแคลนอาจารย์ประจาบางสาขาเฉพาะด้าน
2. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยี 2. สั ด ส่ ว นของคณาจารย์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บรอง
ที่ทันสมัย
ศาสตราจารย์ขึ้นไปมีจานวนน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
3. ชื่ อ เสี ย งของคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น ที่ 3. อาจารย์ที่มีวุฒิป ริญ ญาเอกมีจานวนน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
ยอมรับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
4. อาจารย์เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ
4. หลั ก สู ต รเน้ น วิ ช าทั ก ษะมากเกิ น ไป ไม่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้
5. มีการเรีย นการสอนรายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อ มของนักศึก ษาสู่ 5. หลักสูตรปริญญาตรียังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเก่า ทา
AEC
ให้ไม่สามารถปรับรองรับความต้องการของสังคมปัจจุบันได้
6. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
เช่น การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1. การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซีย นท าให้ ผู้ สาเร็จ สาขาวิ ชาเดี ย วกั น จาก 1. สังคมและหน่วยงานภายนอกยังเห็นความสาคัญและศักยภาพของ
ต่างประเทศมีโอกาสทางานในประเทศไทย
ภาควิชาและคณาจารย์
2. ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ามีผลต่อจานวนผู้เข้าศึกษา
2. เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ทันสมัยช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน
3. ตลาดแรงงานค่อนข้างแคบ
3. การเปิดหลักสูตรปริญญาเอกเป็นโอกาสในการกระตุ้นการผลิตงาน
วิชาการ
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SWOT การวิจยั / ผลงานทางวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. งานวิจั ย ของคณาจารย์ เป็ นงานวิจั ย ที่ มีคุ ณ ภาพได้รับ การรับ รอง 1. งานวิจัยมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์
นาไปใช้ประโยชน์
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
2. อาจารย์มีภาระงานมาก ขาดแรงจูงใจ เป็ นผลให้ งานวิจัยและงาน
บริการทางวิชาการมีจานวนน้อย
3. มีงบประมาณอย่างเพีย งพอสนั บ สนุนการท าวิจั ย และผลงานทาง 3. อาจารย์มีภาระงานธุรการเพิ่มขึ้น
วิชาการ
4. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรไปศึ ก ษาต่ อ อบรม เพิ่ ม พู น ความรู้ รวมทั้ ง
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1. นโยบาย สกว. เน้ น ทุ น ส่ ง เสริ ม วิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม ากกว่ า 1. มี สมาคมวิชาชีพ หรือ สมาคมครูผู้สอนที่ช่ ว ยสร้า งเครือ ข่ า ยความ
สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ขาดการสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยด้ า น ร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
2. ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารบางฉบับล่าช้า
2. มีวารสารทางวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3. วารสารต่างประเทศที่มีคุณภาพไม่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ 3. มหาวิท ยาลัย มีเงิน ทุนวิจั ย และเงินสนั บ สนุน ให้ ไปเสนอผลงานใน
มีผลต่อการประกันคุณภาพ
ต่างประเทศ

SWOT การบริการวิชาการแก่สังคม
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและมี 1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ
2. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ขาดการสารวจความต้องการของชุมชนในการจัดโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
3. ภาควิชาฯให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 3. ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดระดับภาษา
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1. สภาพสังคมไทยไม่ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมการอ่าน การค้นคว้า 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการผู้ใช้ภาษาอั งกฤษทาให้
และห้องสมุด
โครงการอบรมภาษาน่าจะยังพอมีคนอยากเรียน
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การ 2. ทาเลที่ตั้งทั้งสองวิทยาเขตเอื้อต่อการจัดโครงการบริการสังคม
บริการงานสะดุด
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SWOT การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : นักศึกษา / ศิษย์เก่า อาจารย์ ชุมชน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. จัดโครงการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม นักศึกษามีศักยภาพในการ 1. ขาดแผนงานบางแผนงาน เช่น ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2. มีโครงการนานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและ 2. ขาดช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่า
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากด้านวิชาการ
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1. การรับอิทธิพลจากต่างประเทศ
1. มีงบประมาณสนับสนุน
2. การละเลย/การไม่ให้ ความสาคัญ หรือ ไม่เห็ น คุณ ค่า แก่ศิลปะและ
วัฒนธรรม
SWOT การบริหารจัดการ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : นักศึกษา / ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานที่เป็นมาตรฐานและมีความ 1. ยั งไม่ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การให้ ค วามรู้ด้ า นการปฏิ บั ติ งานและการ
โปร่งใส
บริหารจัดการ
2. มีการแบ่งโครงสร้าง หน้าที่ กาหนดภาระงานและมีการมอบอานาจ 2. อาจารย์เกษียณอายุราชการในช่วงเวลาเดียวกัน มีผลกระทบต่อการ
หน้าที่ชัดเจน
ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมองค์กร
3. อาจารย์แ ละบุ คลากรมีความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติที่ ดีในการ 3. บุคลากรมีแรงจูงใจน้อย เช่น เงินเดือน
ทางาน
4. เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
5. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย มี ส่ว นร่ ว มในการก าหนดทิ ศ ทางของ
คณะฯ
6. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1. หน่วยงานต่างๆมีตัวเลือกบัณฑิตมากขึ้น บัณฑิตอาจหางานยากขึ้น
1. การออกนอกระบบทาให้การบริหารจัดการคล่องตัวขึ้น
2. การขาดปัจจัยสนับสนุนให้บุคลากรประสงค์จะทางานกับองค์กรเป็น 2. มีงบประมาณสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศ
ระยะเวลานานๆ
เช่น Visiting scholars
3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. รัฐบาลต่างประเทศสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ
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2. เป้าหมายเชิงนโยบายของคณบดี
เป้าหมายด้านวิจัย
1. นโยบาย การวิจัยแนวทางและทิศทางการปรับตัวของคณะศิลปศาสตร์
2. นโยบายการพัฒนางานวิจัย และการผลิตผลงานวิชาการ
2.1 การจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการผลักดันการสร้างงานวิจัย เพื่อเพิ่มจานวนงานวิจัย
การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ การจัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยเป็นกลไกที่สาคัญในการผลักดันงานวิจัย เช่น การให้คา ปรึกษา และการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการทาวิจัย เพื่อให้งานวิจัยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางยุทธศาสตร์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยที่คณะฯ จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยกระจายไปยังภาควิชาต่างๆ ตามค่า
เป้าหมายของจานวนผลงานวัยที่แต่ละภาควิชาตั้งเป้าหมายในการผลิตไว้
2.3 การเร่งสร้างภาพลักษณ์โครงการบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จัก การสร้าง
ความเข้มแข็งโดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ และนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือที่
ประชุมวิชาการและสนับสนุนรางวัลสาหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือมีค่า Impact factor จัดสรร
ทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยให้กับอาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งพนักงานตาแหน่งนักวิจัย โดย ให้มีจานวน
เงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย และการเสริมสร้างงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
2.5 ขับเคลื่อนระบบ และกลไกตามแผนแม่บทเพื่อการสร้างและเพิ่มจานวนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ โดยในระยะเวลา 2 ปี คณะ
ศิลปศาสตร์ตั้งค่าเป้าหมายที่จะเพิ่มผลงานวิจัยเป็นร้อยละ15 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2.6 ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการ และระบบการให้เงินเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานทางวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นกาลังใจให้ผู้ที่ผลิตผลงานวิชาการ
2.7 การสร้างความเข้มแข็งโดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการและนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ หรือ ที่ป ระชุมวิชาการและสนับสนุนรางวัล สาหรับ ผลงานที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Peer-reviewed journals)
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือที่มีค่า Impact factor จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายด้านวิชาการ
1. นโยบายการพัฒนาความโดดเด่นทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1.1 การปรับปรุงปัจจัยทางกายภาพ และจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1.2 ให้ความสาคัญ กับงานการประกันคุณภาพ พัฒนาระบบงานและกลไกการประกันคุณภาพของคณะอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งหน่วย
ประกันคุณภาพขึ้นเพื่อเป็นกลไกรับผิดชอบในการติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพและลดภาระงานประกันคุณภาพของภาควิชา
1.3 การจัดอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การเน้นการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การนาเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินหรือวัดผลการสอน เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถวางแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ เข้าอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนามาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยที่คณะศิลปศาสตร์จะให้การสนับสนุนทางงบประมาณเพื่อให้อาจารย์มีโอกาสเข้า
รับการอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการ
1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับสายงาน เพื่อให้
เกิดความรู้ความชานาญที่จะนามาใช้ในการทางาน และร่วมพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
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การขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ไปสู่ความเป็นนานาชาติ
1. สนับสนุนให้มีการเชิญ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามาเป็น Visiting professor หรือ Visiting scholar
เพื่อเข้ามาทาการสอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือเป็นหัวหน้าทีมวิจัย หรือเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิดเพื่อการวิจัยให้กับอาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะจะจัดทาแผนงานร่วมกับภาควิชาต่างๆ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันและสนับสนุนแหล่งงบประมาณ
และผ่านเครือข่ายวิชาการของอาจารย์และของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา โดยมีจานวนเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน
2. การพัฒนาความร่วมมือและการสร้างหุ้นส่วนทางการศึกษา (Academic Mutual Partnership) โดยมุ่งแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน
3. พัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้
4.เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์
1. วิสัยทัศน์ มธ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้นนาของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์
ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
2. วิสัยทัศน์หน่วยงาน: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริม
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
3. ความเชื่อมโยง / สอดคล้ องระหว่า งประเด็นยุท ธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ มธ. กับ ประเด็นยุท ธศาสตร์ และเป้า ประสงค์
หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
มธ.
หน่วยงาน
มธ.
หน่วยงาน
1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหา
เข้าใจและรู้เท่าทันความ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามี
ปริญญาตรีและ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก คุณธรรมและมีคุณภาพได้
บัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่
และสอดรับกับความสาคัญที่ทวีมากขึ้น สมัยใหม่
มาตรฐานสากล
มีความรู้ความเข้าใจใน
ของเอเชีย และประชาคม ASEAN
ศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็น
อย่างดีและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

2. ขยายบทบาทความเป็นผู้นาความ
ร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาในASEAN และเอเชีย

3. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล
และแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพิ่ม
งบประมาณวิจัย งบสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการชั้นนาระดับ
นานาชาติ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง
และกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจน
การผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ
ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย

สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และ
ในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือ
ในด้านวิชาการ วิจัยและอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN และ
เอเชียเพิ่มมากขึ้น

คณะฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาใน
ASEAN เอเชีย และใน
ระดับนานาชาติ
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มี ผลิตและเผยแพร่งานวิจยั ที่
สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ คุณภาพได้มาตรฐานสากลในการ
มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ใน
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ แก้ไขปัญหาของประเทศ
การเรียนการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
สังคม
ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอกและสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มธ.
4. พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นาและ
นาเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้
สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหา
ที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ให้บริการทางวิชาการที่มี
มาตรฐานและตอบสนองความ
ต้องการแก่สังคม

มธ.
1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการและเหมาะสม
2. สังคมได้รับแนวทางการแก้ไข
ปัญหา

หน่วยงาน
คณะฯ สามารถนาความรู้ที่
ได้จากการบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และสังคมได้รับ
ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักในคุณค่าของไทย
ตลอดจนมีจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อ
สังคม

5. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และ
ทานุบารุงสังคม ประชาธิปไตย
คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่
ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมใน
หลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม
รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวมแก่สังคมอย่างสม่าเสมอ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

6. สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้
ความสาคัญกับความโปร่งใสและ
Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน

สร้างระบบการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้

1. บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักในเรื่องความเป็น
ธรรมศาสตร์ และมีบทบาทในการ
ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสังคมร่วมกับภาค
ประชาชน
2. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ได้รบั ริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระบบ
คณะฯ มีการบริหารงานที่
บริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัวและโปร่งใส
คล่องตัว และสร้างความผาสุกในการ
ปฎิบัติงาน ของบุคลากร
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4. ความเชื่อมโยง / สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของหน่วยงานไปเป็นนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารแถลงไว้ต่อประชาคม
และผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามนโยบาย
เป้าประสงค์หน่วยงาน
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญ ญาตรีและบั ณฑิตศึก ษา
เป็ น บั ณ ฑิ ตที่ มี ค วามรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษา
เป็นอย่างดีและสามารถนามา
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เข้ า กั บ ก าร
เปลี่ยนแปลงของโลก

นโยบายและแนวทางการบริหาร
1. การพัฒนาปัจจัยทางกายภาพและจัดหาอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
พร้ อ มต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง ในระดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ ให้ อาจารย์แ ละนัก ศึก ษาสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น
1.1 ห้องเรียนได้รับการปรับปรุง
มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี พร้อม
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย

หน่วยนับ
1.1 จานวนเงินลงทุน
สาหรับการปรับปรุงปัจจัย
ทางกายภาพและส่งเสริม
เทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน และวิจยั

2. การจั ดอบรม สัมมนา การจั ดการเรียนการสอน 2.1 อาจารย์ เกิ ด ความรู้ ค วาม
เทคนิคการสอนเน้นการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เข้าใจ และสามารถวางแผนการ
สอน และจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 ร้อยละของจานวน
วิชาที่ได้รับการ
ประเมินผลจากผู้เรียน
และได้รับผลประเมิน
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป

3. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา 3.1 อาจารย์ได้รับแนวคิดใหม่ๆ
หรื อ ประชุ ม วิ ช าการ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และ เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการ
ประสบการณ์
สอนในชัน้ เรียน
3.2 เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้จาก
การอบรม สัมมนา และนามา
พัฒนางานของตน

3.1 ร้อยละของจานวน
อาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนา
3.2 ร้อยละของจานวน
เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนา

4. สนับสนุนให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ศึกษา 4.1 นักศึกษาเกิดความรู้ความ
รายวิชาที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ ประเทศ เข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN และเป็น
เพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศ ASEAN
การเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา
และเพิ่มโอกาสในการทางานใน
อนาคต

4.1 จานวนรายวิชาที่เปิด
สอนเกี่ยวกับ ASEAN
ให้กับนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์
4.2 จานวนนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ที่เข้า
เรียนรายวิชาดังกล่าว

5. สร้างหลักสูตรใหม่ และพัฒนาหลักสูตรที่ มีอยู่ให้
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และสอดคล้องกับ
ความสาคัญของประชาคมอาเซียนที่ทวีความสาคัญ
มากขึ้น

5.1 หลั ก สู ตรใหม่ ที่ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของสั ง คม และ
สอดรั บ กั บ ความส าคั ญ ของ
ASEAN

5.1 จานวนหลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตรที่มีอยู่ และ
ได้รับการพัฒนาให้
ตอบสนองความต้องการ
ทางสังคม
5.2 นักศึกษาได้เรียนวิชาในภาค 5.2 จานวนวิชาที่สอนเป็น
ปกติ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ และ ภาษาอังกฤษในหลักสูตร
ได้รับ การพั ฒ นาความสามารถ ที่สอนเป็นภาษาไทยใน
ทางภาษาอังกฤษ
คณะฯ
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คณะศิลปศาสตร์ มีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และด้านอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในASEAN
เอเชีย และในระดับนานาชาติ

นโยบายและแนวทางการบริหาร
ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น
6. สนับ สนุ นให้ มีก ารพั ฒ นาความรู้ ความสามารถ 6.1 นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความ
ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออก เข้ าใจ และมีค วามพร้อ ม และ
ไปสู่การทางาน
ความมั่ น ใจ ก่ อ นที่ จ ะออกไป
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ

1. สนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์ Visiting
professor หรือ Visitingscholarเพื่อเข้ามาทาการ
สอนหรือเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อทาการวิจัย

1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาของคณะฯ

2. การพัฒนาความร่วมมือและสร้างหุ้นส่วนทาง
การศึกษา Academic MutualPartnerships กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศและต่างประเทศ

2.1 มีข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้า
ร่วมในโครงการกิจกรรมที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ

3.1 ความร่วมมือในทางวิชาการ
ระหว่างนักศึกษาหรืออาจารย์
กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน
ระดับชาติและต่างประเทศ

หน่วยนับ
6.1 จานวนนักศึกษาที่เข้า
รับการอบรม สัมมนา เพื่อ
เตรียมความพร้อม
6.2 จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสนับสนุนเข้า
สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
และได้ระดับคะแนนสูง
กว่า 400
1.1 จานวน Visiting
professor หรือ
Visitingscholar
2.1 จานวน MOU

3.1 จานวนโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยชั้นนา
ระดับชาติและนานาชาติ
ผลิตและเผยแพร่งานวิจั ยที่มี 1. จั ด ท าแผนแม่ บ ทเพื่ อ การพั ฒ นางานวิ จั ย การ 1.1 เกิดระบบและกลไกเพื่อการ 1.1 จ านวนผู้ ยื่ น ขอทุ น
คุณภาพเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสร้างงานวิจัย
ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ วิจัย
เรียนการสอนและสังคม
สร้างและผลักดันงานวิจัย
2. สนั บ สนุ น แ ล ะ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ าระดั บ 2.1 ภาพลั ก ษณ์ ในแง่ ข องการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ และน าไป สร้างนักศึกษาบัณฑิต ศึกษาที่มี
ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในวารสารวิ ช าการหรื อ ที่ ป ระชุ ม ความเข้มแข็งทางวิชาการ
วิชาการ

2.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษามี
ผลงานทางวิชาการ
นอกเหนือจากงานที่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจยั ให้กับ
อาจารย์และนักวิจยั รุ่นใหม่รวมทั้งพนักงานตาแหน่ง
นักวิจยั โดยมีเงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

2.1 ร้อยละ 10 ของ
จานวนนักศึกษาใน
โครงการบัณฑิตศึกษา มี
ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ
2.2 จานวนผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากงานที่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

3.1 จ านวนผลงานวิ จั ย ของ 3.1 จานวนเงินที่จะ
อาจารย์และนักวิจัยเพิ่มขึ้น
จัดสรรให้เป็นทุนวิจัยใน
แต่ละปี
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นโยบายและแนวทางการบริหาร

ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น

หน่วยนับ
3.2จานวนเงิน
งบประมาณเพื่อการวิจัย
จากแหล่งภายนอก
เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการและ 4.1 จานวนผลงานวิชาการและ 4.1 จานวนผลงานวิจัย
ระบบการให้ เงินเพิ่ มประสิท ธิภ าพการทางานเพื่ อ วิจัยเพิ่มสูงขึ้น
และผลงานทางวิชาการ
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและวิจัย
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯ
ของจานวนอาจารย์
ทั้งหมด
4.2 อ า จ า ร ย์ เกิ ด ข วั ญ แ ล ะ 4.2 จานวนเงินรางวัล
กาลังใจในการสร้างผลงานทาง สนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่
วิชาการและวิจัย
มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ

5. สร้ า งเวที ก ารน าเสนอผลงานทางวิ ช าการใน 5.1จ านวนผลงานทางวิ ชาการ 5.1 จานวนผลงานวิจัย
รูป แบบต่า ง ๆ และสนั บ สนุ น การตีพิ มพ์ เผยแพร่ แ ล ะ วิ จั ย ข อ งอ าจ ารย์ แ ล ะ และผลงานวิชาการของ
ผลงานทางวิชาการ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
อาจารย์และนักศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
คณะศิล ปศาสตร์ส ามารถน า 1. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการให้มี 1.1 การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ มี 1.1 ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความ
ความรู้ที่ได้จากการบริการทาง ความพร้อม
คุณภาพและผู้รับบริการมีความ พึ งพอใจของผู้รับ บริก าร
วิชาการมาบู รณาการในการ
พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
ไม่น้อยกว่า 3.51
เรี ย นการสอนหรื อ การวิ จั ย
และสังคมได้รับประโยชน์จาก 2. สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ 2.1 มีการบูรณาการงานบริการ 2.1 จานวนงานวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญของคณะ
สังคมกับการวิจัย และการเรียนการสอนหรือนาองค์ วิช าการแก่ สั งคมกั บ การเรีย น การบูรณาการงานบริการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการ การสอนและวิจัย
วิชาการแก่สังคมกับการ
ของสังคม
เรียน การสอน
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
มีจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

1. พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบูรณาการงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

1.1 อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษามีความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.1 จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีจิต
สาธารณะและความรับผิตชอบต่อสังคม

2.1 อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรมเพื่อสังคม

2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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เป้าประสงค์หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์มีการ
บริหารงานที่คล่องตัวและ
โปร่งใส

นโยบายและแนวทางการบริหาร
1. การวิจยั แนวทางและทิศทางการปรับตัวของ
คณะศิลปศาสตร์

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และความชานาญในสาย
งานที่ทาอยู่

ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น
1.1 แนวทางและทิศทางที่
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของคณะศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
1.1 ร้อยละของ
ความก้าวหน้าของ
งานวิจัยเกีย่ วกับแนวทาง
และทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงคณะฯ
2.1 บุคลากรมีความรู้ ความ
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ชานาญในสายงาน และสามารถ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาตนเองไปสู่การทางาน
อย่างมืออาชีพ

3. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากร

3.1 บุคลากรสามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้

3.1 จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม
3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
และสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองตามสายอาชีพ

4.1 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาตนเองตามสายงาน

4.1 จานวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม

5. สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน และนาไปสู่ระบบ
Office Automation

5.1 ระบบการทางานที่คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ

5.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

6. ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุเพื่อให้
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็ว
คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

6.1 ระบบการบริหารงานพัสดุที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ของผูใ้ ช้บริการ

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ 7.1 ระบบบริหารการเงินและ
ให้มีความคล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ

7.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

8. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
คณะอย่างต่อเนื่อง

8.1 ระบบประกันคุณภาพที่
เข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของงาน

8.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

9. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนาไปใช้ใน
การบริหารงานในด้านต่างๆ

9.1 มีแผนบริหารความเสี่ยง
และนาแผนดังกล่าวไปปรับใช้
ในการกาหนดแผนการทางาน
ในด้านต่างๆ

9.1 จานวนของแผน
บริหารความเสี่ยง

10. เร่งสร้างภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ และ
ทาให้คณะศิลปศาสตร์เป็นที่รู้จัก

10.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นที่
รู้จักมากขึ้นในด้านต่างๆ

10.1 จานวนของ
Viewers ที่เข้ามาชม
website ของคณะฯ
10.2 จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนาในทีต่ ่างๆ
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เป้าประสงค์หน่วยงาน

นโยบายและแนวทางการบริหาร
11. ปรับปรุงระบบการบริหารงานโดยมุง่ เน้นการ
กระจายอานาจการบริหารงานไปสู่ภาควิชาและส่วน
งานของคณะลดขั้นตอนและความซ้าซ้อนของการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น
11.1 ลดขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาให้การจัดการมีความ
คล่องตัวและรวดเร็ว

หน่วยนับ
11.1 ความพึงพอใจของ
หัวหน้าภาคและหัวหน้า
งาน

12. พัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์

12.1 เกิดแรงจูงใจในการ
12.1 จานวนผลงานทาง
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วิชาการเพิ่มขึ้น
ในการทางาน และเพิ่มจานวน
ผลงานทางวิชาการ

13. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาและเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในการทางานให้กับบุคลากร

13.1 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษา
สามารถสื่อสารได้ และมีความรู้
ในด้านต่างๆที่จะนามาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

13.1 ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
13.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
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5. เป้าประสงค์ ผลผลิต และกลยุทธ์
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม่
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าประสงค์
ผลผลิต
1. ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิต 1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดี และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็ นอย่างดี
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก
1.2 ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. คุณภาพการบริการ
2.1 นายจ้างมีความพึงพอใจ
2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา
3.3 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
3.4 ลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
4. พัฒนาองค์กร
4.1 จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนการวิจัย
4.2 พัฒนาอาจารย์/สายสนับสนุนตามสมรรถนะ
4.3 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4.4 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นามาใช้ประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์)

มธ.
1. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (มธ. 5)
2. ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
(มธ. 7)
สกอ.
3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1)
4. อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2)
5. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3)
6. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ.
1.4)
7. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5)
8. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.6)
9. การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (สกอ. 5.1)

มธ.
1. ร้อยละของนักศึกษารับเข้าใหม่ในโครงการเรียนดีจากชนบทและ
เรียนดีในเขตเมือง ต่อนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด
2. จานวนนักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษา
สานักงบประมาณ
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
5. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
6. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
8. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ/ปี)
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เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กพร.
10. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
(กพร. 1.1.6)
11. จานวนอาจารย์ประจาวุฒิปริญญาเอกที่รับใหม่/ปรับวุฒิ (กพร.
1.1.7)
12. จานวนอาจารย์ประจาที่ยื่นขอตาแหน่งวิชาการ (กพร. 1.1.8)
13. จานวนนักศึกษาปริญญาเอก (กพร. 1.1.13)
14. กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา (กพร. 1.3.3)
15. จานวนอาจารย์ประจาแต่ละหน่วยงานที่เข้าอบรมในหลักสูตร
Active Learning (กพร. 3.3)
16. ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ Active Learning ต่อรายวิชาที่ผู้เข้า
อบรมแจ้งหลังการอบรม (กพร. 3.4)
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กลยุทธ์
1. พัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐาน

2. ผลักดันการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในทุกหลักสูตรและส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานจัดการศึกษา
1 .โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โครงการประเมินผลการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
5. โครงการนาเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
6. โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. โครงการสัมมนานักศึกษาเพือ่ ร่วมประเมินหลักสูตร
8. โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

3. สร้างหลักสูตรใหม่และพัฒนาหลักสูตรที่มี
อยู่ให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สอดรับกับความสาคัญที่ทวีมากขึ้นของ
ประชาคม ASEAN

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
10. โครงการจัดทารายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทย

4. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

11. โครงการการนาเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

5. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์

12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะและภาควิชา
13. โครงการสัมมนาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อและการขอตาแหน่งทางวิชาการสาหรับอาจารย์
ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา
หัวหน้าภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมบัณฑิตทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม

แผนงานกิจการนักศึกษา
14. โครงการจิตอาสาระดับบัณฑิตศึกษา
15. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
16. โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
17. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การนักศึกษา
ผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชา ผูอ้ านวยการ
โครงการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
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5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และในระดับ
นานาชาติ
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าประสงค์
ผลผลิต
1. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆ 1. ผลงานความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ
2. โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 คณะฯ มี เครือ ข่า ยความร่ว มมือ ทางวิชาการ การวิจั ย
และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN เอเชีย และ
ในระดับนานาชาติ
1.2 คณะมีผลงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยน
ระดับนานาชาติ
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยน
ระดับนานาชาติ
2.2 มหาวิ ท ยาลั ย ในเครื อ ข่ า ยมี กิ จ กรรมวิ ช าการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3.ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 พัฒนาระบบการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
3.2 พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
4.พัฒนาองค์กร
4.1 พัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์
4.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์
ตัวชี้วดั
(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นามาใช้ประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์)

มธ.
1. จานวนมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN และเอเชีย ที่ทาข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และอื่นๆกับ มธ. ที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั
มธ.
1. จานวนผลงานทางวิชาการ
2. จานวนผลงานวิจัย
3. จานวนโครงการ/กิจกรรม จากความร่วมมือทางวิชาการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จของแผนระดับคณะฯ
*2 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด (มธ. 1)
*3. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ ออกและรับเข้าต่อนักศึกษา
ทั้งหมด (มธ. 2)
*4. ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด (มธ. 3)
*5. ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่
จากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) (มธ. 4)
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กพร.
6 จานวนอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศ (กพร. 1.2.2)
7. จานวน Visiting scholar/ fellowship/ professor จาก
ต่างประเทศและไปยังต่างประเทศ (กพร. 1.2.3)
8. จานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (กพร. 1.2.4)
9. ผลงานวิช าการ/ต ารา/งานสร้า งสรรค์ กรณี ได้ รับ รางวัล ระดั บ
นานาชาติ/ ได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศ (กพร. 1.2.5)
10. จานวนการบริการวิชาการ ในระดับนานาชาติ (กพร. 1.2.6)
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กลยุทธ์
1. พัฒนาความร่วมมือและการสร้างหุ้นส่วน
ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน
ต่างประเทศ (Academic Mutual
Partnership)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานวิจัย
1. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา
ใน ASEAN
2. โครงการสัมมนาหรือประชุมร่วมในระดับหลายภาคส่วนใน
ประเทศรวมถึงระดับนานาชาติ
3. โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา

2. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

4. โครงการแลกเปลี่ยน visiting
scholar/Professor/Fellowship

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านวิเทศ
สัมพันธ์
4. สนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติและพัฒนาระบบการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการ
สอนเพื่อเอื้อต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ

5. โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลของงานวิเทศ
สัมพันธ์
6. โครงการจัดตั้งสานักงานวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปะศาสตร์
7. การปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาวิชา วิธกี ารเรียนการสอน
และระบบการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อสนับสนุนการศึกษา
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนา
การเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกและสังคม
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าประสงค์
ผลผลิต
1. ผลิตและเผยแพร่งานวิจยั ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการเรียนการ 1. ผลงานวิ จั ย งานสร้า งสรรค์ ผลงานทางวิชาการ เพื่อ สร้างองค์
สอนและสังคม
ความรู้ มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและสังคม
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิจัย
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์
3.2 การบริหาร/จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง
3.3 การจัดสรรงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พัฒนาองค์กร
4.1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
4.2การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย ทั้ งอาจารย์แ ละสาย
สนับสนุน
4.3 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นามาใช้ประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์)

มธ.
1. สัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล
Scopus ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (มธ. 6)
2. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจยั ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจาละนักวิจยั ประจา (มธ. 9)
สกอ.
3. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
4. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
5. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั (สกอ. 2.3)

สานักงบประมาณ
1. จานวนโครงการวิจัยทั้งหมด
2. จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จทั้งหมด
3. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ/ปี)

กพร.
6. ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (กพร. 1.1.1)
7. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา (กพร. 1.1.2)
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8. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่นามาใช้
ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา (กพร. 1.1.3)
9. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์และนักวิจยั ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (กพร. 1.1.4)
10. “อาจารย์ประจาที่ไม่ได้ทาวิจัยในรอบ 5 ปี (ปี 2554 – 2558)
และได้รับทุนเพื่อทาวิจยั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” (สาหรับ
หน่วยงานทีอ่ าจารย์ประจาได้รับทุนวิจยั ในรอบ 5 ปี น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (กพร. 1.1.9.1)
11. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม/ภาคการผลิต ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (กพร.
1.1.10)
12. จานวนเงินสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา (กพร. 1.1.11)

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยและงานวิชาการโดยเน้นที่การวิจัยเชิง
บูรณาการ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานวิจัย
1. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างสถาบัน
2. โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาการ
เรียนรู้เชิงศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Learning Sciences)
3. โครงการจัดทาฐานข้อมูลเกีย่ วกับงานวิจัย

2. สนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมการทาวิจัย
3. สร้างเวทีการนาเสนอผลงานวิชาการและ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ โดยเน้นที่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ

4. โครงการกองทุนวิจยั คณะ
5. โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างสถาบัน
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการวิจยั
7. โครงการสนับสนุนการจัดทาวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา
หัวหน้าภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ
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5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ให้บริการทางวิชาการที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าประสงค์
ผลผลิต
1. คณะฯสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการบริ ก ารทางวิ ช าการมา 1. การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจั ดอบรมและสัมมนาทาง
บูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์ วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 คณะฯสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการบริ ก ารทาง
วิชาการมาบู รณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจั ย
และสังคมได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจ
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 การจั ดสรรงบประมาณด้า นการบริก ารวิชาการแก่
สังคมมีความเพียงพอ
3.2 พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้ทันสมัย
3.3 ลดความเหลื่อมล้าในการรับบริการวิชาการแก่สังคม
4. พัฒนาองค์กร
4.1 สร้า งระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริก ารวิช าการแก่
สังคม
4.2 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการวิขาการ
แก่สังคมตามสมรรถนะ
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นามาใช้ประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์)

มธ.
1. จานวนชุมชนหรือโครงการที่ มธ. เข้าไปช่วยเหลือทางวิชาการ
2. จานวนครั้งในการนาเสนอความรู้ ในประเด็นสาธารณะการเมือง
ภาคประชาชน และการแก้ปัญหาของประเทศ
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับ
บริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ
5. ระดับความพึงพอใจต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างและ
เผยแพร่แนวคิดในเรื่องประชาธิปไตยการปกครองส่วนท้องถิ่น การ
กระจายอานาจ สิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรม และความยุติธรรมใน
สังคม

สานักงบประมาณ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
2. จานวนผู้เข้ารับบริการ
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
4. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ/ปี)

สกอ.
6. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1)
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เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของแผนในระดับคณะ
7. จานวนโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่นามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
8. จานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
9. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการแก่สังคมเฉลี่ยทุก
โครงการ

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กพร.
10. จานวนชุมชนหรือโครงการที่ มธ. เข้าไปช่วยเหลือทางวิชาการ
(กพร. 1.3.1.1)
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กพร. 1.3.1.3)

กลยุทธ์
1. ให้แนวทางข้อเสนอแนะแก่สังคมในบริบท
ของความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณะฯ
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม
3. สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม กับการวิจัยและการเรียนการ
สอน
4. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการให้มีความพร้อม
5. พัฒนาระบบการติดตามการให้บริการ
วิชาการและการนาผลการประเมินมาเพือ่ การ
ปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (แบบไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม ทั้งโครงการระดับคณะ ภาควิชา และโครงการ
พิเศษ)
2. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา โครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
3. โครงการบริการทางวิชาการที่เก็บค่าธรรมเนียม
4. โครงการวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการบริการทางวิชาการแก่
สังคม
5. โครงการพัฒนาศูนย์การแปลราชนครินทร์เชิงธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
บริการสังคม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา
หัวหน้าภาควิชา
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าประสงค์
ผลผลิต
1. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิต
1. ผลงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของไทย
ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 โครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุ
ตามเป้าหมาย
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
3.2 สร้างระบบการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4. พัฒนาองค์กร
4.1 สร้างบรรยากาศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 การจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นามาใช้ประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์)

มธ.
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ / เข้าร่วมโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และด้านปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังศิลปะ
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
สกอ.
3. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม (สกอ. 4.1)
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของแผนในระดับคณะ
4. จานวนโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. จานวนโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริการสังคม
(Service Learning)
6. ร้อยละของกิจกรรมนักศึกษาต่อจานวนกิจกรรมทั้งหมด
7. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจิตสาธารณะเฉลี่ยทุก
โครงการ

มธ.
1. จานวนโครงการ / กิจกรรมด้านจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
การทานุบารุงสังคม และประชาธิปไตย
2. จานวนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่
กิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
และด้านจิตสังคม (การทาสมาธิ การลดความเครียด)
3. จานวนกิจกรรมนันทนาการ เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพในที่ทางาน
สานักงบประมาณ
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
6. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. ร้อยละของงาน/โครงการ/กิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด
8. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ/ปี)
9. จานวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
11. ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติผา่ นเกณฑ์มาตรฐานภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและการบูรณาการงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา
1. โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการวัฒนธรรมและกีฬา

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

5.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าประสงค์
ผลผลิต
1. คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส
1. ผลงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส
1.2 คณะมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
.
2. คุณภาพการบริการ
2.1 ความพึงพอใจของ นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
3.2 สร้างระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐาน /โปร่งใส
4. พัฒนาองค์กร
4.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
4.3 การจัดการความรู้
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นามาใช้ประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์)

มธ.
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน) ของบุคลากรของหน่วยงาน (คณะวิชา สานัก/สถาบัน
และสานักงานอธิการบดี)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน

มธ.
1. จานวนกระบวนงานที่ลดขั้นตอน
2. ร้อยละของต้นทุนที่ลดลง
3. จานวนนวัตกรรมการบริการ
4. จานวนกระบวนงานที่มกี ารใช้ทรัพยากรร่วมกัน
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
6. จานวนกิจกรรมที่ร่วมกับศิษย์เก่า และภาคประชาชน

สกอ.
4. การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (สกอ. 5.1)
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เป้าประสงค์และตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กพร.
5. การปฏิบัติงานทีแ่ ล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด (กพร. 2.1)
6. การเบิกจ่ายงบประมาณจากงบกองทุนวิจัยของหน่วยงาน (กพร.
2.3)
7. การปรับปรุงข้อมูลในระบบการปฏิบตั ิราชการของ มธ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (กพร. 3.1)
8. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับ
หน้าที่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/ปี/คน (กพร. 3.2)

กลยุทธ์
1 .กาหนดทิศทางการปรับตัวของ
คณะศิลปศาสตร์ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายนอก
2. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสาคัญกับความ
โปร่งใสและ Accountabillity รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาคม ศิษย์เก่า และ
ประชาชน

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานบริหาร
1. โครงการกิจกรรมด้านการวางแผน

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงิน
และงบประมาณ

6. การเพิ่มช่องทางการลงทุนและการหารายได้เพิ่มเติมแก่
หน่วยงาน
7. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
บริการสังคม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
8. โครงการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9. โครงการการหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา

5. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
นาไปใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ
6. เพิ่มรูปแบบและวิธกี ารประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพื่อให้คณะฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

10. จัดทาและประเมินความสาเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนงานประชาสัมพันธ์
11. โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
12. โครงการพัฒนาระบบ Intranet
13. โครงการเปิดบ้านศิลป์

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์สาหรับ
ศิษย์เก่า

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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กลยุทธ์
7. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และ
นาความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานสารสนเทศ
14.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

9. พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีใน
ระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน
10. พัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากร

แผนงานด้านนโยบายและแผน
16. โครงการสัมมนาเพื่อจัดทาแผนหรือประเมินความสาเร็จ
ของแผน
17. ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการจัดทาแผน
18. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา
งบประมาณ
19. การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
20. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะการทางานและ
ภาษา
21. โครงการดูงานหรือทัศนศึกษาสาหรับบุคลากร
22. โครงการสวัสดิการของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
23. โครงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างชื่อเสียงแก่
คณะ
24. โครงการมอบรางวัลแก่หน่วยงานหรือบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการทางาน

11. เพิ่มพูนทักษะความรู้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน

12. ปรับปรุงสวัสดิการและสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานแก่อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน

13. ส่งเสริมมาตรการการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการปรับปรุงภูมิทัศน์

15. โครงการจัดการความรู้

25. จัดทาและประเมินความสาเร็จของแผนลดการใช้
พลังงานและทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา ประธานกรรมการ
การจัดการความรู้
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา

รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
และพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
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6.ค่าเป้าหมายและตัวชี้วดั เป้าประสงค์
ตารางที่1 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ “ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดีและสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์และผลผลิต

หน่วยวัด

Baseline data
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
56
57

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
58
59

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1)

ค่าเฉลี่ย

N/A

N/A

-

2.03

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2)

ร้อยละ

29.96

32.06

32.06

34.49

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3)

ร้อยละ

39.66

36.64

38.15

38.02

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ. 1.4)

สัดส่วน

17.34 : 1

15.92 : 1

15.92 : 1

14.28 : 1

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5)

ข้อ

6

6

6

6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.6)

ข้อ

6

6

6

6

ร้อยละ

N/A

0.17

0.17

0.19

ข้อ

N/A

N/A

5

5

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

97.02

97.19

98

98

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ มคอ.

คะแนน

4.23

4.21

4.23

4.23

ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ (มธ. 5)
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ. 5.2)

ตารางที่ 2 ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ “คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน
ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ”
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์และผลผลิต
หน่วยวัด

Baseline data
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
56
57
58
59

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด (มธ. 1)

ร้อยละ

0.46

0.22

0.34

0.49

ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จากัด
เวลาการแลกเปลี่ยน) (มธ. 2)

ร้อยละ

2.45

3.74

2.04

2.74

ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด (มธ. 3)

ร้อยละ

17.72

20.23

16.76

18.24

ร้อยละ

1.27

6.39

5.01

5.01

กิจกรรม/
โครงการ

2

2

3

4

ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จากัด
เวลาการแลกเปลี่ยน) (มธ. 4)
จานวนโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 3 ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ “ผลิตและเผยแพร่งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและสังคม”
Baseline data

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์และผลผลิต
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.
2.1)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั (สกอ. 2.3)
สัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล
Scopus ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (มธ. 8)
ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจยั ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา (มธ. 9)

ค่าเป้าหมาย

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ
56

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
57
58
59

ข้อ

6

6

5

5

บาทต่อคน

25,951.67

23,171.07

108,589.88

108,589.88

ร้อยละ

8.94

6.96

13.31

13.31

สัดส่วน

N/A

N/A

2.89 : 1

2.89 : 1

ร้อยละ

N/A

0.19

0.19

0.19

ตารางที่ 4 ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ “คณะฯสามารถนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือ
การวิจยั และสังคมได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ”
Baseline data

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์และผลผลิต

ค่าเป้าหมาย

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ
56

ปีงบประมาณ
57

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
58
59

การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1)
จานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการที่นามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ข้อ

5

5

5

6

โครงการ

3

3

4

4

จานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

โครงการ

3

3

4

4

ตารางที่ 5 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ “บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม”
Baseline data

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์และผลผลิต

ค่าเป้าหมาย

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ
56

ปีงบประมาณ
57

ปีงบประมาณ
58

ปีงบประมาณ
59

ข้อ

6

6

6

6

ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด (มธ. 7)

ร้อยละ

50

33.33

36.36

39.90

จานวนโครงการหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ

10

12

12

12

จานวนโครงการจิตสาธารณะของอาจารย์และบุคลากร

โครงการ

0

1

3

4

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจิตสาธารณะเฉลี่ยทุกโครงการ

ค่าเฉลี่ย

3.75

3.68

3.75

4.00

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1)
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ตารางที่ 6 ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ “คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส”
Baseline data

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์และผลผลิต

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (สกอ 5.1)
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ 13)

ค่าเป้าหมาย

หน่วยวัด

ปีงบประมาณ
56

ปีงบประมาณ
57

ปีงบประมาณ
58

ปีงบประมาณ
59

ข้อ

N/A

N/A

6

7

คะแนน

4.26

N/A*

4.5

4.5
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