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บทนํา
หลักการและเหตุผล
แผนกลยุทธเปนการนําแนวทางดานธุรกิจโดยระเบียบวิธีทางการบริหารซึ่งวิเคราะหจากปจจัยทั้งภายนอกและภายในอยางเปนระบบ มุงใหองคกรไดประโยชนสูงสุดและใช
เปนกรอบในการทํางานเพื่อการตัดสินใจในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และจัดทําแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมอื่นตอไป ความสําคัญของแผนกลยุทธโดยสรุปคือ
เปนกรอบในการทํางานเพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อการใหการอนุมัติ หรือการสนับสนุนที่ดี เปนการใหขอมูลเบื้องตนเพื่อการวางแผนโดยละเอียด และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับการการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปตอไป
คณะศิลปศาสตรในฐานะหนวยงานทางการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองเทาทันตอความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก จึงไดจัดทํา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและยุทธศาสตรชาติ
ฉบับที่ 12 โดยการระดมสมองของประชาคมคณะศิลปศาสตรเพื่อรวมกันทํา SWOT และนําผลมาจัดทําเปนแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรในอีก 5 ปขางหนา ใหนํามาใชในการกําหนดทิศทาง
เปาหมายและการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรในดานตาง ๆ เชน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคปกติและ
โครงการพิเศษ ความกาวหนาทางวิชาการ อีกทั้งยังรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ของคณะฯ โดยคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการที่กลาวมาขางตนคือดาน มหาวิทยาลัย
คูแขง งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ดานปจจัยเสี่ยงดานการลงทุน ตลอดจนความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานของคณาจารยและบุคลากรในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
ทีจ่ ะไวกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป จนทําใหคณะฯ บรรลุถึงเปาหมายที่วางไว
สภาพปญหา สถานการณปจจุบัน
ปจจุบันผลจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน (globalization) และยังมีปจจัยสําคัญที่
เปนแรงผลักดันใหมีการปฏิรูปอุดมศึกษาทั่วโลก นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณ นักศึกษาและความตองการการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่เพิ่ม
มากขึ้นทั่วโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมที่มีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อแขงขันกับนานาชาติ ปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน และสภาพความจํากัดดานงบประมาณจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจในชวงปลายศตวรรษที่ 20 สําหรับประเทศไทยทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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แนวทางการพัฒนา
ดานการวิจัย
1. ลักษณะของงานวิจัยที่สามารถบูรณาการ ทั้งในแงสาขาวิชา ภาควิชา ทั้งในและนอกหนวยงาน ในและตางประเทศ มีลักษณะโดดเดนเฉพาะสาขาสามารถ
บูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ
2. มีองคความรูดานการวิจัย มีนวัตกรรมการแปล มีระบบการทําวิจัยกลุมที่ยืดหยุนเปลี่ยนแปลงได สามารถรวมกลุมหรือแยกตัวได
ดานวิชาการ
1. มีการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวของ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และหนวยงานภายนอก (ศิษยเกา)
2. หลักสูตรมีความใหมและแตกตาง มีอัตลักษณ มีการประชาสัมพันธหลักสูตรอยางกวางขวาง มี Active Learning สรางหลักสูตรการแปลและลาม สงเสริม
การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ
3. รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีมาตรฐาน สามารถรับนักศึกษาไดตามจํานวนที่ตองการ เนนหลักสูตรที่เปน
การบูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายใน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1. จัดการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอกโดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพิ่มชองทางการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ
2. ใหบริการดานการแปลภาษาตางๆ
3. ใหบริการวิชาการตามความตองการหรือมีสวนชวยในการแกปญหาของชุมชน/สังคม
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. พัฒนาองคความรูไปพรอมกับภารกิจทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ
3. สราง Application ในการเรียนรูทางดานภาษา และวัฒนธรรม
ดานระบบการสนับสนุนวิชาการ (ดานระบบบริหารจัดการ)
1. การพัฒนาสงเสริมความสามารถตามความถนัดของบุคลากร
1.1 มีความเปนธรรมและเสมอภาค
1.2 มีเครื่องมือชวยในการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และภาระงาน แลวใหบุคลากรสายสนับสนุนมีเวลาสําหรับไปพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เชน
ไปทําตําแหนงชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ เปนตน
1.3 มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร
1.4 มีการไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
1.5 จัดสรรงบประมาณอยางยืดหยุนและเหมาะสม
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของบุคลากรและผูบริหาร
3. สรางมาตรฐานการทํางาน ในแตละกระบวนการ ( Service Level Agreement – SLA)
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มีจุดเนนที่จะพยายามใหบรรลุผลใน 3 ประเด็นดังนี้
1. คณะศิลปศาสตรจะเปนสถาบันทางวิชาการที่ไดมาตรฐานสากลชั้นนําของประเทศ
2. มีความเปนเลิศและความแข็งแกรงทางวิชาการ ดวยการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของประเทศ ( High impact research)
3. สรางบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
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การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
จุดแข็ง
1. อาจารยเปนผูมีคุณวุฒิ มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ
2. หลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและตอบสนองความตองการของสังคม
3. มีกระบวนการสงเสริมการผลิตและเผยแพรงานวิชาการ
4. มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดานในการบริการวิชาการแกสังคม
5. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
6. มีการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
7.บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดงาน

จุดออน
1. ขาดแคลนอาจารยประจําบางดาน บางสาขา
2. คณะขาดการบูรณาการระหวางหลักสูตร
3. ขาดแคลนอาจารยผูสอนสําหรับหลักสูตรที่ไดรับความนิยม
4. การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีนอย
5. ผลงานวิจัยมีจํานวนนอย
6. ขาดหนวยงานที่มีกลไกการผลักดันกระบวนการวิจัยเชิงรุก
7. ระบบการประเมิน การปฏิบัติงานไมสรางแรงจูงใจใหสรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
8. ขาดระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
9. การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเพียงพอ
10. พื้นทีส่ ําหรับการใหบริการวิชาการแกสังคมมีไมเพียงพอ
โอกาส
ภาวะคุกคาม
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการพัฒนาภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นจากอดีต 1. หนวยงานภายนอกอื่นๆ เปดหลักสูตรประเภทเดียวกันทําใหเกิดการแขงขันสูง
2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวนผู เขาอบรมดานภาษาและการแปล 2. มีการเปดหลักสูตรอบรมที่คลายคลึงกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
เพิ่มขึ้น
3. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอื้อใหมีชองทางการสงเสริมการบริการวิชาการแก 3. บัณฑิตตางชาติ เปนคูแขงสําคัญในตลาดแรงงานไทย
สังคม
4. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิตคณะศิลปศาสตรมีโอกาสเขาสูตลาดงาน 4. จํานวนประชากรที่ลดลง ทําใหจํานวนผูเขาศึกษาลดลงดวย
ในกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น
5. สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและศักยภาพของภาควิชา คณาจารย และ
ศิษยเกาของคณะฯ
6. นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงานภายนอก

5

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรชาติ

ย 1: ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

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: ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพือ่
การศึกษา
ย 7: ระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ย 1: สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย

ยุทธศาสตรคณะ

ย 1: สรางบัณฑิตที่มีความรู มีคุณภาพ มีจิตอาสา
มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความเขาใจและรูเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปจจุบัน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

ย 3: การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน
ย 8: ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ย 2: สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก
ย 2: สรางบรรยากาศการวิจัย
และวิชาการ สรางงานวิจัยที่มี
คุณภาพ นําไปใชประโยชนได
พัฒนาการเรียนการสอนที่มา
จากการวิจัย สราง/ผลิต/
พัฒนา นวัตกรรม

ย 10: ดานการ
ตางประเทศ
ย 7: ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

ย 3: สรางและพัฒนา
ความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันใน
และตางประเทศ

ย 1: ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ย 4: มุงเนนคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการและ
บริการสุขภาพที่ได
มาตรฐานสากล
ย 4: มุงใหบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการแก
สังคม และ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ย 6: ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ย 5: มุงสรางและ ระบบการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได
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แผนที่กลยุทธคณะศิลปศาสตร พ.ศ.2560-2561
วิสัยทัศน : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ทางดานมนุษยศาสตร และศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร
ย1: สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS

ย2: สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก

ย3: สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

ย 4: มุงเนนคุณภาพการใหบริการ
วิชาการแกสังคม

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวย
การบริหารจัดการที่ทันสมัย

1.1 พัฒนาอาจารยใหมี
ทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหมี
ทัศนคติในการเรียนรูดวยตนเองทั้งใน
และนอกหองเรียน
1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Life Long Learning และมุงสูความ
เปนนานาชาติตามมาตรฐานสากล
1.3 พัฒนาระบบและกลไก
ที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ที่ทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0)และ
ปญหาของประเทศโดยเนนแนวทาง ดังนี้
1. Democracy

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการ

4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการ
การใหบริการวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมแกชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน
4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร
การตลาดดานการใหบริการ
วิชาการ
4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการ
วิชาการ
(ศศ.)

Learning
1.4 สรางกิจกรรมเสริม

นวัตกรรมที่เปนสหสาขา
(Multidisciplinary)/สหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดยมุงเนนการวิจัย/
นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบปญหาสังคม/
แกไขปญหาของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม
ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพสูง
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแลและ
รักษาสิ่งแวดลอม
5.5 สราง Branding และคงไวซึ่งอัต
ลักษณธรรมศาสตรเผยแพรผลงานที่
สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย
5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย

หลักสูตรที่สงเสริมให
นักศึกษาไดปฏิบัติจริงและ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนและสังคม
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตาม GREATS

7. Digital, Internet of Things &
Convergence
8. Creative, Culture, High Value
Services
2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและ

วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 3 เรื่อง
3.2 สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศ ในเรื่องการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้ง
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
3.3 สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและวิจัยจาก
ประชาคมมหาวิทยาลัย และ/
หรือภาคีภายนอก เพื่อเปน
หุนสวนในการสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ
และวิจัย และ/หรือ ถายทอด
องคความรู สูชุมชนและสังคม

การแสวงหารายได เพื่อสนับสนุนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
การจัดการความรู

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร

ปรัชญา

สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณ อยางสรางสรรค
สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม

วิสัยทัศน
“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ทางดานมนุษยศาสตร และศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร ”
คานิยมองคกร

Knowledge
Global Mindset
Leadership
Aesthetics
Spirit of Thammasat

KGLAS

สรางและเผยแพรองคความรู
เทาทันโลก
เปนผูนํา
ทํางานอยางมีความสุข
จิตวิญญาณธรรมศาสตร
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พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคคู ุณธรรม
2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร มธ.
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS

เปาประสงค
สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS1 มีทักษะ
การเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมี
ทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง
Active Learning2 และปลูกฝงทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต(มธ.)

กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1.1 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการ
- จํานวนโครงการอบรมใหความรูเพื่อ
กระตุนนักศึกษาใหมีทัศนคติในการ
พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพอาจารย
เรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน (นโยบายผูบริหาร)
1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต Life
Long Learning และมุงสูความเปน
นานาชาติตามมาตรฐานสากล

- รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ
(แผน 12 มธ.)
- รอยละของหลักสูตรนานาชาติต อ
หลักสูตรทั้งหมด (แผน 12 มธ.)
- ร อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด (แผน
12 มธ.)
ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ
ประสบการณและพัฒนาศักยภาพจาก
การฝ ก งานในต า งประเทศ (นโยบาย
ผูบริหาร)

1

องคประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility สํา นึก รับ ผิดชอบอยางยั่งยืน, E-Eloquence สื่อสารอยางสรางสรรคทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, TTeam leader เปนผูนํา ทํางานเปนทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร
2

Active Learning: กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตองคิด วิเคราะห และคนควา เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยผูสอนมีหนาที่หลักในการบริหารการเรียนรู การบรรยายเฉพาะองคความรูที่สําคัญ การออกแบบกลไก
ที่จะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การทําหนาที่แนะนํา (Guide) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และผลักดันใหผูเรียนกาวหนาไปตามศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ
1.3 พัฒนาระบบและกลไก
ที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active
Learning

ตัวชี้วัด
- จํ า นวนโครงการอบรมสั ม มนาการ
จัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน
ก า ร เ น น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ Active
Learning (นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนรายวิชาที่เนนการเรียนการ
สอนในระบบ Active Learning (แผน
12 มธ.)
- ร อ ยละของอาจารย ที่ ใ ช แ นวทาง
Active Learning ในการจัดการเรียน
การสอน (แผน 12 มธ.)

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม - ร อ ยละของกิ จ กรรมจิ ต อาสาต อ
ใหนักศึกษาไดปฏิบตั ิจริงและประยุกต
จํ า นวนกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด
ใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม (นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมรวมกัน
ระหวางนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวม
วางแผนจัดงานและทํากิจกรรมรวมกัน
(นโยบายผูบริหาร)
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
GREATS

- ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT
(แผน 12 มธ.)
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ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

เปาประสงค

ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และนําไปใชประโยชนอยาง
บูรณาการและยั่งยืน (มธ.)

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
- รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับ
ผูประกอบการ (Enterpreneur)
(แผน 12 มธ.)
- รอยละของบัณฑิตที่ผานการทดสอบ
คุณลักษณะ GREAT และทักษะ
ผูประกอบการ (Enterpreneur) กอน
สําเร็จการศึกษา (แผน 12 มธ.)
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําในองคกรระหวางประเทศ/
หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่ได
งานทํา (แผน 12 มธ.)
- รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
เวที ร ะดั บ นานาชาติ ต อ นั ก ศึ ก ษา
ทั้งหมด (แผน 12 มธ.)

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย และนวัตกรรม ที่ทาทาย ทันสมัย
และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0) และปญหาของ
ประเทศ โดยเนนแนวทาง ดังนี้
1. Democracy
7. Digital, Internet of Things
& Convergence

- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ (แผน 12 มธ.)
ร อ ยละของงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง
ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ
(SJR หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น)
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เปาประสงค

กลยุทธ
8. Creative, Culture, High
Value Services

ตัวชี้วัด
ต อ อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ นั ก วิ จั ย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อ า งอิ ง (citation) ใน Reference
Journal ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI
หรือ Scopus เทานั้น) ตออาจารย
ประจํ า และ/หรื อ นั ก วิ จั ย ประจํ า ที่
ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- จํ า นวนผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นเวที
วิ ช าการที่ เป น ที่ ย อมรั บ (นโยบาย
ผูบริหาร)
- จํ า นวนผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (นโยบายผูบริหาร)

2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัย
และนวัตกรรมที่เปนสหสาขา
(Multidisciplinary)/สหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดยมุงเนนการ
วิจัย/นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพื่อ
นําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย และ
มุงตอบปญหาสังคม/แกไขปญหาของ
ประเทศ

- จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค /
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ไ ด รั บ การจดทะเบี ย น
สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รทั้ ง ในและ
ตางประเทศ (แผน 12 มธ.)
- จํ า นวนผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรม/งาน
สร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน และ
แก ป ญ หาชุ ม ชน/สั ง คม/ประเทศชาติ
(แผน 12 มธ.)
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้ง ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ
ภายในและภายนอกประเทศ
การสรางงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหนวยงานและระดับ
บุคคล (มธ.)

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
- ร อ ยละของจํ า นวนผลงานวิ จั ย /
นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ
(แผน 12 มธ.)
- สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่เปนร วมมื อกับ หนว ยงาน
ภา ยน อก /ภ าค อุ ต สา หก รร ม ต อ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด
(แผน 12 มธ.)

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/
นวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- ระบบและกลไกการบริ ห ารและ
พั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค
(นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
เสริ ม สร างนั กวิ จั ยที่ มี ศั กยภาพในการ
ทํางานวิจัย (นโยบายผูบริหาร)
- การจั ด ประชุ ม วิ ช าการในระดั บ
นานาชาติ (นโยบายผูบริหาร)

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดาน
การวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 3 เรื่อง

- จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ในระดั บ Top
500/องคกรระหวางประเทศ (แผน 12
มธ.)
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กลยุทธ
3.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศ ในเรื่องการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด
- รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
สงออกและรับเขาตอนักศึกษาทั้งหมด
(แผน 12 มธ.)
- รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละอาจารยแลกเปลี่ยน
ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่
สงออกตออาจารยประจําปฏิบัติงาน
จริง (แผน 12 มธ.)

3.3 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัย จากประชาคม
มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อ
เปนหุนสวนในการสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ และวิจัย และ/หรือ ถายทอด
องคความรู สูชุมชนและสังคม

- จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ผ ล ง า น วิ จั ย
นวั ต กรรม ที่ เกิ ด จากความร ว มมื อกั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกร
ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ / ภ า ค รั ฐ /
ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน (แผน 12 มธ.)
- จํ า นวนบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
เข า ไปมี บ ทบาทในสมาคมวิ ช าชี พ
องค ก รที่ กํ า หนดนโยบายระดั บ ชาติ
และ/หรือนานาชาติ (แผน 12 มธ.)

15

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการ 1. คณะฯ สามารถนําความรูที่ไดจากการบริการทาง 4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการการ
วิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ ใหบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมแก
วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญ ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
ของคณะฯ (มธ.)

4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด
ดานการใหบริการวิชาการ

2 .เพื่อใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพ
แกชุมชนและสังคม (มธ.)

ตัวชี้วัด
- จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนใน
ฐานะหุ น ส ว นทางการศึ ก ษาและร ว ม
สง เสริ ม ใหชื่ อเสี ย งและภาพลั กษณ ให
เปนที่รูจักของสังคม (นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปให
คว าม ช ว ย เห ลื อ ท าง วิ ช า กา ร ใ น
ประเทศ/ตางประเทศ
(แผน 12 มธ.)
- จํานวนชุมชนที่ไดรับการบูรณาการ
องคความรูเพื่อสรางชุมชนตนแบบ
(แผน 12 มธ.)
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
(นโยบายผูบริหาร)
- มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของ
แผนการใหบริการวิชาการแกสังคมและ
บรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ ไม
นอยกวารอยละ 80 (นโยบายผูบริหาร)

4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ - จํานวนนวัตกรรมการใหบริการ
(ศศ.)
วิชาการ (นโยบายผูบริหาร)
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน
ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

เปาประสงค
1. พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (มธ.)

กลยุทธ
ตัวชี้วัด
5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ - ระดั บความสํา เร็ จของการพั ฒนา
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ
ประสิทธิภาพสูง
(นโยบายผูบริหาร)
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

- ร อยละของความสํ าเร็ จในการจั ดทํ าแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย (แผน12มธ.)
- ร อ ยละของอาจารย ที่ ไ ด รั บ การ
เพิ่ ม พู น ความรู / ทั กษะ/ประสบการณ
ทั้งในและตางประทศ (แผน 12 มธ.)
- รอยละของบุ คลากรสายสนั บสนุน ที่
ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู / ทั ก ษะ/
ประสบการณ ทั้ ง ในและต า งประเทศ
(แผน 12 มธ.)

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว - ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารของ
และมีประสิทธิภาพ
คณะฯ (นโยบายผูบริหาร)
- การปรับปรุงขอมูลในระบบรายงาน
ผลตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 (แผน 12 มธ.)
2. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย 5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแล
ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
และรักษาสิ่งแวดลอม
(ศศ.)

- ระดับความสําเร็จของคณะฯ ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
(แผน 12 มธ.)
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กลยุทธ
5.5 สราง Branding และคงไวซึ่ง
อัตลักษณธรรมศาสตรเผยแพรผลงานที่
สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการปรับปรุ ง
เว็ บ ไซต ค ณะศิ ล ปศาสตร ต ามเกณฑ
มาตรฐานสากล (นโยบายผูบริหาร)

5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย

- จํ า นวนกิ จ กรรมส ง เสริ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม (น โ ย บ า ย
ผูบริหาร)
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การจัดทํากลยุทธดวยตาราง TOWS Matrix
S – จุดแข็ง

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก
O – โอกาส
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการ
พัฒนาภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นจากอดีต
2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวน
ผูเขาอบรมดานภาษาและการแปลเพิ่มขึ้น
3. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอื้อใหมี
ชองทางการสงเสริมการบริการวิชาการแกสังคม
4. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรมีโอกาสเขาสูตลาดงานในกลุม
ประเทศอาเซียนมากขึ้น
5. สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและ
ศักยภาพของภาควิชา คณาจารย และศิษยเกาของ
คณะฯ

1. อาจารยเปนผูมีคุณวุฒิ มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญ
เปนที่ยอมรับ
2. หลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและ
ตอบสนองความตองการของสังคม
3. มีกระบวนการสงเสริมการผลิตและเผยแพรงานวิชาการ
4.มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดานในการบริการ
วิชาการแกสังคม
5. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
6. มีการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ
7.บัณฑิตเปนที่ยอมรับของตลาดงาน
SO STRATEGIES (จุดแข็ง-โอกาส)
ใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส

1.สรางหลักสูตรมีความใหมที่มีความแตกตางและมีอัต
ลักษณ
2.รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
3.สรางชองทางใหมในการบริการวิชาการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ผลักดันใหมีการขอรับทุนวิจัยจากภายนอกหนวยงาน

W - จุดออน

1. ขาดแคลนอาจารยประจําบางดาน บางสาขา
2. คณะขาดการบูรณาการระหวางหลักสูตร
3. ขาดแคลนอาจารยผูสอนสําหรับหลักสูตรที่ไดรับความนิยม
4. การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีนอย
5. ผลงานวิจัยมีจํานวนนอย
6. ขาดหนวยงานที่มีกลไกการผลักดันกระบวนการวิจัยเชิงรุก
7. ระบบการประเมิน การปฏิบัติงานไมสรางแรงจูงใจใหสราง
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
8. ขาดระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
9. การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเพียงพอ
10. พื้นที่สําหรับการใหบริการวิชาการแกสังคมมีไมเพียงพอ
WO STRATEGIES (จุดออน-โอกาส)
เอาชนะจุดออนโดยอาศัยประโยชนจากโอกาส
1.สรางนวัตกรรมดานการวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวยแนวคิด digital humanities
2.สรางนวัตกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคม (เชน การสราง
web application)
3.สรางระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานและการ
ตัดสินใจ
4.พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

5.สรางมาตรฐานของกระบวนการการปฏิบัติงาน ( SLA –
Service Level Agreement)
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (มธ)
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6.นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงาน
ภายนอก

5.สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในตางประเทศในเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (มธ)
6.พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหมี

7.สรางระบบสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย

ST STRATEGIES (จุดแข็ง-อุปสรรค)
ใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
1.สรางงานวิจัยที่สามารถบูรณาการ ทั้งขามสาขาวิชาและ
สามารถบูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ
2.ทําให ศูนย วิจัย เปน องค กรที่ ขับเคลื่อนงานวิจัย อยา งเป น
อิสระ
3.สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาได

WT STRATEGIES(จุดออน-อุปสรรค)
ลดจุดออนใหเหลือนอยที่สุด
1.สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรชื่อเสียงของคณะศิลป
ศาสตร
2.มุงสราง Branding และคงไว ซึ่งอัตลักษณของคณะศิลปศาสตร
(มธ)
3.สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง(มธ)

ทัศนคติในการเรียนรูดวตนเองทั้งในและนอกหองเรียน
(มธ)
T – อุปสรรค
1. หนวยงานภายนอกอื่นๆ เปดหลักสูตรประเภท
เดียวกันทําใหเกิดการแขงขันสูง
2. มีการเปดหลักสูตรอบรมที่คลายคลึงกันใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
3. บัณฑิตตางชาติ เปนคูแขงสําคัญในตลาดแรงงาน
ไทย
4. จํานวนประชากรที่ลดลงทําใหจํานวนผูเขาศึกษา
ลดลงดวย

ปฏิบัติจริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน
และสังคม(มธ)
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลยุทธ
แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
1.1 พั ฒ นาอาจารย ใ ห มี ทั ก ษะในการกระตุ น นั ก ศึ ก ษาให มี แผนงานจัดการศึกษา
ทัศนคติในการเรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โครงการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพอาจารย
1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดชีวิต Life Long Learning และมุงสูความเปน
5. โครงการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นานาชาติตามมาตรฐานสากล
6. โครงการกิจกรรมสงเสริมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
7. โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี การปรับหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
Active Learning
1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active แผนงานจัดการศึกษา
Learning
8. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ (โครงการ Active Learning)
9. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ (โครงการ Active Learning)
(โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบัติ แผนงานกิจการนักศึกษา
จริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
10. โครงการกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ Asean Seed Camp)

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายการนักศึกษา
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1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11. โครงการเสวนาทางวิชาการ
12. โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
13. โครงการจัดพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
14. โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
แผนงานกิจการนักศึกษา
15. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการหรือการวิจัยแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
16. โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
17. โครงการสัมมนาหรือเผยแพรงานนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
18. โครงการกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม แผนงานวิจัย
ที่ทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล 1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการ
ประเทศไทย 4.0) และปญหาของประเทศ โดยเนนแนวทาง ดังนี้ 2. โครงการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
1. Democracy
3. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
7. Digital, Internet of Things & Convergence
4. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ และระดับ
8. Creative, Culture, High Value Services
นานาชาติ
5. โครงการจัดทําฐานขอมูลและดูแลฐานขอมูลดานวิจัยและการเผยแพรผลงาน
วิชาการทางออนไลน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

คณบดี
คณบดี
คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
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2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนสห
สาขา (Multidisciplinary)/สหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary)
โดยมุงเนนการวิจัย/นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบปญหาสังคม/แกไขปญหาของ
ประเทศ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
6. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางศิลปศาสตรจากนักวิชาการ
อาคันตุกะ
7. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ)
8. โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการและการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการของอาจารยและนักศึกษา
9. โครงการสนับสนุนและจัดทําวารสารและสื่อสิ่งพิมพวิชาการ
10. โครงการสงเสริมและเผยแพรผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยและงานแปล
11. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ

2.3 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย /นวั ต กรรม ให มี 12. โครงการการพัฒนาหนวยวิจัยเฉพาะทางและกลุม cluster วิจัย
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
คณะศิลปศาสตร
13. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูราชนครินทร
14. โครงการจัดหาครุภัณฑโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลและวิเคราะหขอมูล
วิจัยเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้น แผนงานวิจัย
นําในตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 8 เรื่อง ( ศิลปศาสตร เนน 1,7 1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการกับ ม.คูสัญญา
และ 8)
2. โครงการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานระดับสากล (โครงการสรางความ
รวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาใน ASEAN เอเชียและนานาชาติ)
3.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้น 3. โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นําในตางประเทศ ในเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้ง 4. โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติ
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
5. โครงการตอนรับ/รับรองอาคันตุกะชาวไทยและชาวตางประเทศ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
ผูรับผิดชอบ
3.3 สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ จั ย จาก 6. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะตางประเทศ (visiting professor+fellowship) รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ประชาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเปนหุนสวน 7. โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับอาจารยตางชาติ)
ในการสร า งความเข ม แข็ ง ทางวิ ช าการและวิ จั ย และ/หรื อ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ถายทอดองคความรู สูชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล
4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการการใหบริการวิชาการ วิจัยและ แผนงานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา
นวัตกรรม แกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการ (โครงการศิลปเสวนา)

รองคณบดีฝายวิชาการ

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย
3. โครงการบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนตนแบบ

รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด
ดานการใหบริการวิชาการ

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
3. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ (ศศ.)

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
3. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

ยุทธศาสตรที่ 5 มุง สูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนา แผนงานบริหาร
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง
1. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรสําหรับหองประชุม ที่คณะศิลปศาสตร
ทาพระจันทรและศูนยรังสิต
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลปศาสตร

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. โครงการสนับสนุนการขอตําแหนงชํานาญการพิเศษของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
4. โครงการเงินสมทบอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ
5. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท ณ ตางประเทศ
6. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก (โครงการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท ในประเทศดวยทุนสวนตัว)
7. โครงการอุดหนุนหนวยกิตของขาราชการและเจาหนาที่ศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท
8. โครงการสัมมนาเพื่อการบริหารสายสนับสนุนวิชาการ
9. โครงการสัมมนาอาจารยใหม
แผนงานบริหาร
10. โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเรื่องการผลักดันใหแผนฯบรรลุตาม
วิสัยทัศน
11. โครงการติดตั้งระบบ Wifi หองพักอาจารย ทาพระจันทร
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
12. โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
13. โครงการพัฒนาและสรางนวัตกรรมที่เปนแบบอยางทีด่ ีดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
14. โครงการจายเงินสนับสนุนการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา
15. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ
16. โครงการใหความรูเรื่องการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและโครงการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
17. โครงการจัดการความรูระดับคณะ ภาควิชาและโครงการพิเศษและสาย
สนับสนุน

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม

18. โครงการปรับปรุงพื้นที่คณะศิลปศาสตร

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

5.5 สราง Branding และคงไวซึ่งอัตลักษณธรรมศาสตรเผยแพร
ผลงานที่สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย
5.6 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน

19.โครงการปรับปรุงเว็บไซตคณะศิลปศาสตร

ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

แผนงานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา
20. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอดเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
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คาเปาหมายและตัวชี้วัดเปาประสงค
การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดของคณะฯ แบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. ใชคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2. กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา โดยขึ้นอยูกับบริบท
ของตัวชี้วัดและการดําเนินงานในดานนัน้ ๆ ของคณะฯ เปนสําคัญ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบรอบปงบประมาณ
*กําหนดคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด, **กําหนดคาเปาหมายตาม Baseline Data ของคณะฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
1.1 ความพึ ง พอใจของนายจ า งที่ มี ต อบั ณ ฑิ ต ตาม
คุณลักษณะ GREAT*
1.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเกี่ยวกับผูประกอบการ (Enterpreneur)*
1.3 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดใหผูเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัต*ิ
1.4 รอยละของอาจารยที่ใชแนวทาง Active Learning
ในการจัดการเรียนการสอน*
1.5 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง
Active Learning** (รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคา
เปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

1.6 รอยละของบัณ ฑิต ที่ผา นการทดสอบคุ ณลักษณะ
GREAT และทักษะผูป ระกอบการ (Enterpreneur)
กอนสําเร็จการศึกษา*

หนวยวัด

Baseline Data
คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59
60
61
62
63
64

รอยละ

N/A

N/A

N/A

87

88

89

90

92

รอยละ

N/A

N/A

N/A

-

-

-

30

40

รอยละ

N/A

N/A

N/A

80

85

90

95

100

รอยละ

N/A

N/A

16.03

25

30

35

40

45

จํานวน

N/A

N/A

3

*

*

*

*

*

รอยละ

N/A

N/A

N/A

-

-

-

60

70
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Baseline Data
คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59
60
61
62
63
64

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

1.7 รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด*

รอยละ

4/36*100
=11.11

5/36=*100
13.89

5/35*100
=14.29

34

35

36

38

40

รอยละ

0.22

0.49

0.91

2

4

6

8

10

รอยละ

N/A

N/A

N/A

3

4

5

6

7

รอยละ

0

0

0.05

0.05

0.07

0.1

0.15

0.2

โครงการ

N/A

4

5

5

5

6

6

7

โครงการ

N/A

1

2

3

4

4

5

5

รอยละ

33.33

36.36

36.36

36.36

37.50

40.00

42.50

45.00

โครงการ/
กิจกรรม

N/A

N/A

N/A

2

3

4

5

5

รอยละ

N/A

N/A

N/A

2

4

6

8

10

1.8 ร อยละของนั กศึ กษาเต็ ม เวลาชาวต า งชาติ ต อ
นักศึกษาทั้งหมด*
1.9 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําในองคกร
ระหวางประเทศ/หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่
ไดงานทํา*
1.10 ร อยละของนั กศึกษาที่ ไ ดรั บ รางวัล ในเวทีระดั บ
นานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด*
ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
1.11 จํานวนโครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ
และเพิ่มศักยภาพอาจารย**
1.12 จํานวนโครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิค การสอน การเนนการสอนระบบ Active
Learning**
1.13 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด**
1.14 จํานวนกิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษาปริญญา
ตรีภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวมวางแผนจัด
งานและทํากิจกรรมรวมกัน**
1.13 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประสบการณและ
พัฒนาศักยภาพจากการฝกงานในตางประเทศ**
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
2.1 ร อยละของงานวิ จัย หรื องานสร างสรรค ที่ ตีพิ ม พ/
เผยแพร / จั ด แสดง ในฐานข อ มู ล เป า หมายระดั บ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) ตอ รอยละ
อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ นั กวิ จั ย ประจํ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
จริง*(กําหนดคาเปาหมายตามเงือ่ นไขของกองแผนงาน)
2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation)
ใน Reference Journal ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI
รอยละ
หรือ Scopus เทานั้น) ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง*(กําหนดคาเปาหมายตาม

Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59

4/247*100
=1.62

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
63
64

3/243*100
=1.23

6/234*100
=2.56

30

30

30

30

30

5/247*100 8/243=*100
=2.02
3.29

11/234*100
=4.70

15

15

15

15

15

เงื่อนไขของกองแผนงาน)

2.3 จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่
ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ตางประเทศ**
2.4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และแกปญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ**
2.5 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
นานาชาติ*

เรื่อง/
ผลงาน

0

0

0

1

1

1

1

1

เรื่อง/
ผลงาน

1

1

1

1

1

2

2

2

รอยละ

0.19

0.19

1.15

20

20

20

20

25

29

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

2.6 สั ด ส ว นผลงานผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรม/งาน
สรางสรรคที่เปน ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/
ภาคอุ ต สาหกรรม ต อผลงานวิ จั ย หรื องานสร า งสรรค
ทั้งหมด*
2.7 จํ านวนผลงานวิ จัย และนวั ตกรรมที่ส อดคลองกั บ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ**

หนวยวัด

Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
63
64

สัดสวน

0.06

0

0.1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

ผลงาน

N/A

N/A

N/A

*

*

*

*

*

4

4

4

5

5

5

35/118*100
=29.66

32

33

34

35

36

28/260*100
= 10.77

11.00

12.00

13.50

15.00

16.50

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
2.8 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
คะแนน
4
4
งานสรางสรรค**
2.9 ร อ ยละของจํ า นวนผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ในเวที วิ ช าการที่ เ ป น ที่
66/154*100 42/199*100
รอยละ
ยอมรับตอจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบีย
=42.86
=21.11
นในรายวิชาวิทยานิพนธ**
2.10 รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย
12/262*100 21/263*100
ที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติตอจํานวน รอยละ
= 6.11
= 7.98
อาจารยทั้งหมด**
2.11 การจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ**
ครั้ง/ป
1
2
2.12 จํ า นวนโครงการอบรมสั ม มนาเพื่ อ เสริ ม สร า ง
โครงการ
2
3
นักวิจัยที่มีศักยภาพในการทําวิจัย**
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
3.1
จํ า นวนความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ/วิ จั ย กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกรระหวางประเทศ** โครงการ
(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา
รอยละ
ตอนักศึกษาทั้งหมด*
3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน
รอยละ
อาจารยประจําที่ปฏิบัตงิ านจริง**
3.4 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอจํานวน
รอยละ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง*
3.5 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตออาจารย
รอยละ
ประจําปฏิบัติงานจริง*
3.6 จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดจาก
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกร หลักสูตร/
ระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน**
ผลงาน

Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59

ปงบประมาณ
60

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
61
62
63
64

19

22

25

*

*

*

*

*

3.74

2.04

3.14

4

5

6

8

10

20.23

16.76

21.49

21.49

22

22.50

23

23.50

4.29

5.58

7.76

14

15

16

18

20

2.10

2.35

1.15

4

5

6

8

10

N/A

N/A

N/A

*

*

*

*

*

N/A

N/A

N/A

*

*

*

*

*

(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

3.7 จํานวนบุคลากรของคณะฯ ที่เขาไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ องคกรที่กําหนดนโยบายระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ**

คน

(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)
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ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
3.8 จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนในฐานะหุนสวน
ทางการศึกษาและรวมสงเสริมใหชื่อเสียงและภาพลักษณ
ใหเปนที่รูจักของสังคม**

หนวยวัด

MOU

Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59

N/A

N/A

N/A

ปงบประมาณ
60

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
61
62
63
64

1

2

3

4

5

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
4.1 จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปใหความชวยเหลือ
โครงการ
ทางวิชาการ ในประเทศ/ตางประเทศ**
4.2 จํานวนชุมชนที่ไดรับการบูรณาการองคความรูเพื่อ
ชุมชน
สรางชุมชนตนแบบ**
4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ*
รอยละ
ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
4.4 มีการประเมินความสําเร็จของแผนการใหบริการ
วิ ช าการแก สั ง คมและบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของ รอยละ
แผนฯ ไมนอยกวารอยละ 80**
4.5 จํานวนนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ (ศศ.)**
โครงการ

คาเปาหมาย
Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59
60
61
62
63
64

3

5

5

5

5

6

6

6

N/A

N/A

N/A

-

-

1

1

1

76.8

83.4

84.8

85

85

85

85

85

N/A

100

100

100

100

100

100

100

N/A

N/A

N/A

-

-

1

1

1
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ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

Baseline data
คาเปาหมาย
หนวยวัด ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59
60
61
62
63
64

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
5.1 รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผนบริหาร
รอยละ
ทรัพยากรมนุษย*
5.2 ร อ ยละของอาจารย ที่ ไ ด รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู /
รอยละ
ทักษะ/ประสบการณ ทั้งในและตางประทศ*
5.3 ร อ ยละของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ การ
เพิ่ ม พู น ความรู / ทั ก ษะ/ประสบการณ ทั้ ง ในและ รอยละ
ตางประเทศ*
5.4 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของคณะฯ ในการปฏิ บั ติ ต าม
คะแนน
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว*
5.5 การปรับปรุงขอมูลในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม
รอยละ
แผนฯ 12 ของ มธ.*
ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
5.6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คะแนน
เพื่อการตัดสินใจ**
5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการของคณะฯ**
คาเฉลี่ย
5.8 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต ค ณะ
คะแนน
ศิลปศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล**
5.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ
โครงการ
และวัฒนธรรม**

-

-

-

40

50

60

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

89

100

100

100

100

100

N/A

N/A

N/A

4

8

12

16

20

-

-

-

100

100

100

100

100

N/A

N/A

N/A

3

3

4

4

5

3.84

4.17

4.34

4.34

4.40

4.45

4.50

4.55

N/A

N/A

N/A

3

3

4

4

5

18

20

16

16

17

18

19

20
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ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ 2560 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ

1. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําใน
องคกรระหวางประเทศ/หนวยงานในตางประเทศตอ
บัณฑิตที่ไดงานทํา
2. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในเวทีระดับ
นานาชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
1. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับ
นานาชาติ (SRJ หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง*(กําหนดคาเปาหมายตามเงื่อนไขของกองแผนงาน)

คาเปาหมาย*
หนวยวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
63
64

รอยละ

3

4

5

6

7

รอยละ

0.05

0.07

0.1

0.15

0.2

รอยละ

30

30

30

30

30

*คาเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กองแผนงาน มธ. ขอมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2559 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
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