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หลักการและเหตุผล
แผนกลยุทธเปนการนําแนวทางดานธุรกิจโดยระเบียบวิธีทางการบริหารซึ่งวิเคราะหจากปจจัยท้ังภายนอกและภายในอยางเปนระบบ มุงใหองคกรไดประโยชนสูงสุดและใช

เปนกรอบในการทํางานเพ่ือการตัดสินใจในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และจัดทําแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมอ่ืนตอไป ความสําคัญของแผนกลยุทธโดยสรุปคือ
เปนกรอบในการทํางานเพ่ือการตัดสินใจหรือเพ่ือการใหการอนุมัติ หรือการสนับสนุนท่ีดี เปนการใหขอมูลเบื้องตนเพ่ือการวางแผนโดยละเอียด และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเปนแนวทางสําหรับการการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปตอไป

คณะศิลปศาสตรในฐานะหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองเทาทันตอความเปลีย่นแปลงของสังคมโลก จึงไดจัดทํา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจดัทําแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและยุทธศาสตรชาติ
ฉบับท่ี 12 โดยการระดมสมองของประชาคมคณะศิลปศาสตรเพ่ือรวมกันทํา SWOT และนําผลมาจัดทําเปนแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรในอีก 5 ปขางหนา ใหนํามาใชในการกําหนดทิศทาง
เปาหมายและการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรในดานตาง ๆ เชน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรท้ังภาคปกติและ
โครงการพิเศษ ความกาวหนาทางวิชาการ อีกท้ังยังรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ของคณะฯ โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินการท่ีกลาวมาขางตนคือดาน มหาวิทยาลัย
คูแขง งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ดานปจจัยเสี่ยงดานการลงทุน ตลอดจนความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางานของคณาจารยและบุคลากรในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
ท่ีจะไวกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป จนทําใหคณะฯ บรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไว

สภาพปญหา สถานการณปจจุบัน
ปจจุบันผลจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน (globalization) และยังมีปจจัยสําคัญท่ี

เปนแรงผลักดันใหมีการปฏิรูปอุดมศึกษาท่ัวโลก นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณ นักศึกษาและความตองการการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท่ีเพ่ิม
มากข้ึนท่ัวโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมท่ีมีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือแขงขันกับนานาชาติ ปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน และสภาพความจํากัดดานงบประมาณจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 สําหรับประเทศไทยทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว

บทนํา
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แนวทางการพัฒนา

ดานการวิจัย
1. ลักษณะของงานวิจัยท่ีสามารถบูรณาการ ท้ังในแงสาขาวิชา ภาควิชา ท้ังในและนอกหนวยงาน ในและตางประเทศ มีลักษณะโดดเดนเฉพาะสาขาสามารถ

บูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ
2. มีองคความรูดานการวิจัย มีนวัตกรรมการแปล มีระบบการทําวิจัยกลุมท่ียืดหยุนเปลี่ยนแปลงได สามารถรวมกลุมหรือแยกตัวได

ดานวิชาการ
1. มีการพัฒนาบุคคลากรท่ีเก่ียวของ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และหนวยงานภายนอก (ศิษยเกา)
2. หลักสูตรมีความใหมและแตกตาง มีอัตลักษณ มีการประชาสัมพันธหลักสูตรอยางกวางขวาง มี Active Learning สรางหลักสูตรการแปลและลาม สงเสริม

การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ
3. รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนทุกระดับ ท้ังปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีมาตรฐาน สามารถรับนักศึกษาไดตามจํานวนท่ีตองการ เนนหลักสูตรท่ีเปน

การบูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายใน

ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1. จัดการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอกโดยมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพ่ิมชองทางการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ
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 มีเครื่องมือชวยในการทํางานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน และภาระงาน แลวใหบุคลากรสายสนับสนุนมีเวลาสําหรับไปพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ เชน

ไปทําตําแหนงชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ เปนตน
1.3 มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร
1.4 มีการไปศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันชั้นนําท้ังในและตางประเทศ
1.5 จัดสรรงบประมาณอยางยืดหยุนและเหมาะสม

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของบุคลากรและผูบริหาร
3. สรางมาตรฐานการทํางาน ในแตละกระบวนการ ( Service Level Agreement – SLA)

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มีจุดเนนท่ีจะพยายามใหบรรลุผลใน 3 ประเด็นดังนี้
1. คณะศิลปศาสตรจะเปนสถาบันทางวิชาการท่ีไดมาตรฐานสากลชั้นนําของประเทศ
2. มีความเปนเลิศและความแข็งแกรงทางวิชาการ ดวยการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของประเทศ ( High impact research)
3. สรางบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
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การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน

จุดแข็ง จุดออน
1. อาจารยเปนผูมีคุณวุฒิ มีคุณภาพ และมีความเช่ียวชาญเปนท่ียอมรับ 1. ขาดแคลนอาจารยประจําบางดาน บางสาขา
2. หลักสูตรท่ีหลากหลาย มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับและตอบสนองความตองการของสังคม 2. คณะขาดการบูรณาการระหวางหลักสูตร
3. มีกระบวนการสงเสริมการผลิตและเผยแพรงานวิชาการ 3. ขาดแคลนอาจารยผูสอนสําหรับหลักสูตรท่ีไดรับความนิยม
4. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดานในการบริการวิชาการแกสังคม 4. การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีนอย
5. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 5. ผลงานวิจัยมีจํานวนนอย
6. มีการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 6. ขาดหนวยงานท่ีมีกลไกการผลักดันกระบวนการวิจัยเชิงรุก
7.บัณฑิตเปนท่ีตองการของตลาดงาน 7. ระบบการประเมิน การปฏิบัติงานไมสรางแรงจูงใจใหสรางผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

8. ขาดระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ
9. การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเพียงพอ
10. พ้ืนท่ีสําหรับการใหบริการวิชาการแกสังคมมีไมเพียงพอ

โอกาส ภาวะคุกคาม
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากอดีต 1. หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ เปดหลักสูตรประเภทเดียวกันทําใหเกิดการแขงขันสูง
2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวนผู เขาอบรมดานภาษาและการแปล
เพ่ิมข้ึน

2. มีการเปดหลักสูตรอบรมท่ีคลายคลึงกันในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ

3. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอ้ือใหมีชองทางการสงเสริมการบริการวิชาการแก
สังคม

3. บัณฑิตตางชาติ เปนคูแขงสําคัญในตลาดแรงงานไทย

4. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิตคณะศิลปศาสตรมีโอกาสเขาสูตลาดงาน
ในกลุมประเทศอาเซียนมากข้ึน

4. จํานวนประชากรท่ีลดลง ทําใหจํานวนผูเขาศึกษาลดลงดวย

5. สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและศักยภาพของภาควิชา คณาจารย และ
ศิษยเกาของคณะฯ
6. นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงานภายนอก
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรชาติ ย 1: ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

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

ย 10: ดานการ
ตางประเทศ
ย 7: ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส

ย 1: ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ย 6: ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ย 1: ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
ย 2: หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ย 8: สรางโอกาสทางการศึกษา

ย 10: การวิจัยเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

ย 4: ระบบตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ย 5: ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ย 4: ระบบตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ย 3: ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา
ย 7: ระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ย 1: สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS ย 2: สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ

ย 4: มุงเนนคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการและ
บริการสุขภาพท่ีได
มาตรฐานสากล

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการท่ีทันสมัย

ยุทธศาสตรคณะ ย 1: สรางบัณฑิตท่ีมีความรู มีคุณภาพ มีจิตอาสา
มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความเขาใจและรูเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมและโลกปจจุบัน
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

ย 2: สรางบรรยากาศการวิจัย
และวิชาการ สรางงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ นําไปใชประโยชนได
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมา
จากการวิจัย  สราง/ผลิต/
พัฒนา นวัตกรรม

ย 3: สรางและพัฒนา
ความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันใน
และตางประเทศ

ย 4: มุงใหบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการแก
สังคม และ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ย 5: มุงสรางและ ระบบการบริหารจัดการ
ท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร



แผนท่ีกลยุทธคณะศิลปศาสตร 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
ทัศนคติในการเรียนรูดวยตนเองท้ังใน
และนอกหองเรียน
1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
Life Long Learning และมุงสูความ
เปนนานาชาติตามมาตรฐานสากล
1.3 พัฒนาระบบและกลไก
ท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบ Active
Learning
1.4 สรางกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีสงเสริมให
นักศึกษาไดปฏิบัติจริงและ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนและสังคม
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตาม GREATS

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ท่ีทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0)และ
ปญหาของประเทศโดยเนนแนวทาง ดังนี้

1. Democracy
7. Digital, Internet of Things &

Convergence
8. Creative, Culture, High Value

Services
2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีเปนสหสาขา
(Multidisciplinary)/สหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดยมุงเนนการวิจัย/
นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพ่ือนําไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบปญหาสังคม/
แกไขปญหาของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม
ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการ
วิจัย กับมหาวิทยาลัยช้ันนําใน
ตางประเทศท่ีเช่ียวชาญใน 3 เร่ือง
3.2 สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยช้ัน
นําในตางประเทศ ในเร่ืองการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติท้ัง
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
3.3 สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและวิจัยจาก
ประชาคมมหาวิทยาลัย และ/
หรือภาคีภายนอก เพ่ือเปน
หุนสวนในการสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ
และวิจัย  และ/หรือ ถายทอด
องคความรู สูชุมชนและสังคม

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

5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพสูง
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแลและ
รักษาสิ่งแวดลอม
5.5 สราง Branding และคงไวซึ่งอัต
ลักษณธรรมศาสตรเผยแพรผลงานท่ี
สรางช่ือเสียงแกมหาวิทยาลัย
5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย

การแสวงหารายได เพ่ือสนับสนุนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
การจัดการความรู
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แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ปรัชญา

สรางบัณฑิตท่ีมีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค
สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม

วิสัยทัศน
“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ทางดานมนุษยศาสตร และศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องกับสังคมศาสตร ”

คานิยมองคกร
KGLAS

Knowledge สรางและเผยแพรองคความรู

Global Mindset เทาทันโลก

Leadership เปนผูนํา

Aesthetics ทํางานอยางมีความสุข

Spirit of Thammasat จิตวิญญาณธรรมศาสตร
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม
2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมท้ังใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร มธ.

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความม่ันคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS

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

1.1 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการ
กระตุนนักศึกษาใหมีทัศนคติในการ
เรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน

1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต Life
Long Learning และมุงสูความเปน
นานาชาติตามมาตรฐานสากล

- จํานวนโครงการอบรมใหความรูเพื่อ
พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพอาจารย
(นโยบายผูบริหาร)

- รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ
(แผน 12 มธ.)
- รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอ
หลักสูตรทั้งหมด (แผน 12 มธ.)
- ร อ ย ล ะข อ งนั กศึ กษ า เ ต็ ม เ ว ล า
ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด (แผน
12 มธ.)
- รอยละของนักศึกษาที่ ได รับ
ประสบการณและพัฒนาศักยภาพจาก
การฝกงานในตางประเทศ (นโยบาย
ผูบริหาร)

1 องคประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility สํานึกรับผิดชอบอยางยั่งยืน, E-Eloquence สื่อสารอยางสรางสรรคทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, T-
Team leader เปนผูนํา ทํางานเปนทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร

2 Active Learning: กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตองคิด วิเคราะห และคนควา เพื่อใหไดมาซ่ึงความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยผูสอนมีหนาที่หลักในการบริหารการเรียนรู การบรรยายเฉพาะองคความรูที่สําคัญ การออกแบบกลไก
ที่จะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การทําหนาที่แนะนํา (Guide) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และผลักดันใหผูเรียนกาวหนาไปตามศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
1.3 พัฒนาระบบและกลไก
ที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active
Learning

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม
ใหนักศึกษาไดปฏิบตัิจริงและประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม

1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
GREATS

- จํานวนโครงการอบรมสัมมนาการ
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.)
- รอยละของอาจารยที่ ใชแนวทาง
Active Learning ในการจัดการเรียน
การสอน (แผน 12 มธ.)

- ร อยละของ กิจกรรมจิตอาสาตอ
จํ านวนกิจกรรมนั กศึ กษาทั้ งหมด
(นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมรวมกัน
ระหวางนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวม
วางแผนจัดงานและทํากิจกรรมรวมกัน
(นโยบายผูบริหาร)

- ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT
(แผน 12 มธ.)



12

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
- รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเก่ียวกับ
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 ระดับนานาชาติ  ตอนักศึกษา
ทั้งหมด (แผน 12 มธ.)

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  และนําไปใชประโยชนอยาง
บูรณาการและยั่งยืน (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
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ (แผน 12 มธ.)
- รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง
ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ
(SJR หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น)
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8. Creative, Culture, High

Value Services

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

ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน Reference
Journal ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI
หรือ Scopus เทานั้น) ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิ จัยประจํ าที่
ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรในเวที
วิชาการที่เปนที่ยอมรับ (นโยบาย
ผูบริหาร)
- จํ านวนผลงานทางวิช าการของ
อาจารยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (นโยบายผูบริหาร)

- จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/
สิ่งประดิษฐ ที่ได รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ตางประเทศ (แผน 12 มธ.)
- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
แกปญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ
(แผน 12 มธ.)
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2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/
นวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- รอยละของจํ านวนผลงานวิจั ย /
นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ
(แผน 12 มธ.)
- สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่เปนรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก /ภาค อุตสาหกรรม ต อ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด
(แผน 12 มธ.)

- ระบบและกลไกการบ ริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพในการ
ทํางานวิจัย (นโยบายผูบริหาร)
- การจัดประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ (นโยบายผูบริหาร)

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ
การสรางงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหนวยงานและระดับ
บุคคล (มธ.)

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดาน
การวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 3 เร่ือง

- จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ Top
500/องคกรระหวางประเทศ (แผน 12
มธ.)
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3.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศ ในเร่ืองการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

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

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

- จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร  ผ ล ง า น วิ จั ย
นวัตกรรม ที่เกิดจากความรวมมือกับ
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.)
- จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
เข า ไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ
องคกรที่ กําหนดนโยบายระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ (แผน 12 มธ.)
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- จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนใน
ฐานะหุนสวนทางการศึกษาและรวม
สงเสริมใหชื่อเสียงและภาพลักษณให
เปนที่รูจักของสังคม (นโยบายผูบริหาร)

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการ
วิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล

1. คณะฯ สามารถนําความรูที่ไดจากการบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญ
ของคณะฯ (มธ.)

2 .เพื่อใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพ
แกชุมชนและสังคม (มธ.)

4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการการ
ใหบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมแก
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด
ดานการใหบริการวิชาการ

4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ
(ศศ.)

- จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปให
ค ว ามช ว ย เหลื อท า ง วิ ช า กา ร  ใ น
ประเทศ/ตางประเทศ
(แผน 12 มธ.)
- จํานวนชุมชนที่ไดรับการบูรณาการ
องคความรูเพื่อสรางชุมชนตนแบบ
(แผน 12 มธ.)
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
(นโยบายผูบริหาร)
- มีการประเมินความสําเร็จของ
แผนการใหบริการวิชาการแกสังคมและ
บรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ ไม
นอยกวารอยละ 80 (นโยบายผูบริหาร)

- จํานวนนวัตกรรมการใหบริการ
วิชาการ (นโยบายผูบริหาร)
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ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน
ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

1. พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (มธ.)

2. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย
ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
(ศศ.)

5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพสูง

5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ

5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดลอม

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(นโยบายผูบริหาร)

- รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย (แผน12มธ.)
- รอยละของอาจารยที่ไดรับการ
เพิ่มพูนความรู/ทักษะ/ประสบการณ
ทั้งในและตางประทศ (แผน 12 มธ.)
- รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไ ด รั บการเพิ่ มพูนความ รู /ทักษะ/
ประสบการณ ทั้งในและตางประเทศ
(แผน 12 มธ.)

- ความพึงพอใจของผู รับบริการของ
คณะฯ (นโยบายผูบริหาร)
- การปรับปรุงขอมูลในระบบรายงาน
ผลตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 (แผน 12 มธ.)

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

5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย

- ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
เว็บไซตคณะศิลปศาสตรตามเกณฑ
มาตรฐานสากล (นโยบายผูบริหาร)

- จํานวนกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง
ศิ ล ป ะ แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม (น โ ย บ า ย
ผูบริหาร)



ภาคผนวก
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การนํา SWOT มาวิเคราะหดวยตาราง TOWS Matrix
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การจัดทํากลยุทธดวยตาราง TOWS Matrix

S – จุดแข็ง
1. อาจารยเปนผูมีคุณวุฒิ มีคุณภาพ และมีความเช่ียวชาญ
เปนท่ียอมรับ
2. หลักสูตรท่ีหลากหลาย มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับและ
ตอบสนองความตองการของสังคม
3. มีกระบวนการสงเสริมการผลิตและเผยแพรงานวิชาการ
4.มีบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดานในการบริการ
วิชาการแกสังคม
5. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
6. มีการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ
7.บัณฑิตเปนท่ียอมรับของตลาดงาน

W - จุดออน
1. ขาดแคลนอาจารยประจําบางดาน บางสาขา
2. คณะขาดการบูรณาการระหวางหลักสูตร
3. ขาดแคลนอาจารยผูสอนสําหรับหลักสูตรท่ีไดรับความนิยม
4. การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีนอย
5. ผลงานวิจัยมีจํานวนนอย
6. ขาดหนวยงานท่ีมีกลไกการผลักดันกระบวนการวิจัยเชิงรุก
7. ระบบการประเมิน การปฏิบัติงานไมสรางแรงจูงใจใหสราง
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
8. ขาดระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ
9. การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเพียงพอ
10. พ้ืนท่ีสําหรับการใหบริการวิชาการแกสังคมมีไมเพียงพอ

O – โอกาส
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการ
พัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึนจากอดีต
2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวน
ผูเขาอบรมดานภาษาและการแปลเพ่ิมข้ึน
3. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอ้ือใหมี
ชองทางการสงเสริมการบริการวิชาการแกสังคม
4. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรมีโอกาสเขาสูตลาดงานในกลุม
ประเทศอาเซียนมากข้ึน
5. สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและ
ศักยภาพของภาควิชา คณาจารย และศิษยเกาของ
คณะฯ

SO STRATEGIES (จุดแข็ง-โอกาส)
ใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส

1.สรางหลักสูตรมีความใหมที่มีความแตกตางและมีอัต
ลักษณ

2.รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

3.สรางชองทางใหมในการบริการวิชาการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ผลักดันใหมีการขอรับทุนวิจัยจากภายนอกหนวยงาน

WO STRATEGIES (จุดออน-โอกาส)
เอาชนะจุดออนโดยอาศัยประโยชนจากโอกาส

1.สรางนวัตกรรมดานการวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวยแนวคิด digital humanities
2.สรางนวัตกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคม (เชน การสราง
web application)
3.สรางระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานและการ
ตัดสินใจ
4.พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
5.สรางมาตรฐานของกระบวนการการปฏิบัติงาน ( SLA –
Service Level Agreement)
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (มธ)

ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน
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6.นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงาน
ภายนอก

5.สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ช้ันนําในตางประเทศในเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติท้ังระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (มธ)
6.พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหมี
ทัศนคติในการเรียนรูดวตนเองทั้งในและนอกหองเรียน
(มธ)

7.สรางระบบสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย

T – อุปสรรค
1. หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ เปดหลักสูตรประเภท
เดียวกันทําใหเกิดการแขงขันสูง
2. มีการเปดหลักสูตรอบรมท่ีคลายคลึงกันใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
3. บัณฑิตตางชาติ เปนคูแขงสําคัญในตลาดแรงงาน
ไทย
4. จํานวนประชากรท่ีลดลงทําใหจํานวนผูเขาศึกษา
ลดลงดวย

ST STRATEGIES (จุดแข็ง-อุปสรรค)
ใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค

1.สรางงานวิจัยท่ีสามารถบูรณาการ ท้ังขามสาขาวิชาและ
สามารถบูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ
2.ทําใหศูนยวิจัยเปนองคกรท่ีขับเคลื่อนงานวิจัยอยางเปน
อิสระ
3.สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาได
ปฏิบัติจริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน
และสังคม(มธ)

WT STRATEGIES(จุดออน-อุปสรรค)
ลดจุดออนใหเหลือนอยท่ีสุด

1.สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรช่ือเสียงของคณะศิลป
ศาสตร
2.มุงสราง Branding และคงไว ซึ่งอัตลักษณของคณะศิลปศาสตร
(มธ)
3.สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง(มธ)
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
1.1 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหมี
ทัศนคติในการเรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน

แผนงานจัดการศึกษา
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โครงการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพอาจารย

รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ

1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต Life Long Learning และมุงสูความเปน
นานาชาติตามมาตรฐานสากล

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. โครงการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
6. โครงการกิจกรรมสงเสริมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
7. โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี การปรับหลักสตูรที่เก่ียวของกับ
Active Learning

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ

1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active
Learning

แผนงานจัดการศึกษา
8. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ (โครงการ Active Learning)
9. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ (โครงการ Active Learning)
(โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวชิาการ

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
จริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม

แผนงานกิจการนักศึกษา
10. โครงการกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ Asean Seed Camp) รองคณบดีฝายการนักศึกษา
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

11. โครงการเสวนาทางวิชาการ
12. โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
13. โครงการจัดพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
14. โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศกึษา

แผนงานกิจการนักศึกษา
15. โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการหรือการวจิัยแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
16. โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
17. โครงการสัมมนาหรือเผยแพรงานนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
18. โครงการกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่ทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0) และปญหาของประเทศ โดยเนนแนวทาง ดังนี้

1. Democracy
7. Digital, Internet of Things & Convergence
8. Creative, Culture, High Value Services

แผนงานวิจัย
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการ
2. โครงการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
3. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
4. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
5. โครงการจัดทําฐานขอมูลและดูแลฐานขอมูลดานวิจัยและการเผยแพรผลงาน
วิชาการทางออนไลน

คณบดี
คณบดี
คณบดี
รองคณบดฝีายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ
2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนสห
สาขา (Multidisciplinary)/สหวิทยาการ (Interdisciplinary)
โดยมุงเนนการวิจัย/นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบปญหาสังคม/แกไขปญหาของ
ประเทศ

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

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิชาการ

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

12. โครงการการพัฒนาหนวยวิจัยเฉพาะทางและกลุม cluster วิจัย
คณะศิลปศาสตร
13. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูราชนครินทร
14. โครงการจัดหาครุภัณฑโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูลและวิเคราะหขอมูล
วิจัยเชิงคุณภาพ

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา

รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 8 เร่ือง ( ศิลปศาสตร เนน 1,7
และ 8)

แผนงานวิจัย
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการกับ ม.คูสัญญา
2. โครงการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานระดับสากล (โครงการสรางความ
รวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาใน ASEAN เอเชียและนานาชาต)ิ

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

3.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศ ในเร่ืองการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้ง
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

3. โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
4. โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติ
5. โครงการตอนรับ/รับรองอาคันตุกะชาวไทยและชาวตางประเทศ

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ
3.3 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัยจาก
ประชาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเปนหุนสวน
ในการสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิจัย และ/หรือ
ถายทอดองคความรู สูชุมชนและสังคม

6. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะตางประเทศ (visiting professor+fellowship)
7. โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับอาจารยตางชาต)ิ

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล
4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการการใหบริการวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม แกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

แผนงานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการ (โครงการศิลปเสวนา)

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การวจิัย
3. โครงการบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนตนแบบ

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด
ดานการใหบริการวิชาการ

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
3. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ (ศศ.) แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
3. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง

แผนงานบริหาร
1. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรสําหรับหองประชุม ที่คณะศิลปศาสตร
ทาพระจันทรและศูนยรังสิต
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลปศาสตร

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

3. โครงการสนับสนุนการขอตําแหนงชํานาญการพิเศษของบคุลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
4. โครงการเงินสมทบอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ
5. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท ณ ตางประเทศ
6. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก (โครงการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท ในประเทศดวยทุนสวนตัว)
7. โครงการอุดหนุนหนวยกิตของขาราชการและเจาหนาที่ศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท
8. โครงการสัมมนาเพื่อการบริหารสายสนับสนุนวิชาการ
9. โครงการสัมมนาอาจารยใหม

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ แผนงานบริหาร
10. โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเร่ืองการผลักดันใหแผนฯบรรลุตาม
วิสัยทัศน
11. โครงการติดตั้งระบบ Wifi หองพักอาจารย ทาพระจันทร

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
12. โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
13. โครงการพัฒนาและสรางนวัตกรรมที่เปนแบบอยางทีด่ีดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
14. โครงการจายเงินสนับสนนุการทําผลงานประกันคุณภาพการศึกษา
15. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ
16. โครงการใหความรูเร่ืองการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและโครงการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ

ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

ผูชวยคณบดฝีายประชาสัมพันธและ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา

รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา

ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ
17. โครงการจัดการความรูระดับคณะ ภาควิชาและโครงการพิเศษและสาย
สนับสนุน

ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม 18. โครงการปรับปรุงพื้นที่คณะศิลปศาสตร รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

5.5 สราง Branding และคงไวซึ่งอัตลักษณธรรมศาสตรเผยแพร
ผลงานที่สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย

19.โครงการปรับปรุงเว็บไซตคณะศิลปศาสตร ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

5.6 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน

แผนงานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา
20. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอดเผยแพรศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
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คาเปาหมายและตัวช้ีวัดเปาประสงค

การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดของคณะฯ แบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. ใชคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2. กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา โดยขึ้นอยูกับบริบท
ของตัวชี้วัดและการดําเนินงานในดานน้ันๆ ของคณะฯ เปนสําคัญ ทั้งน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบรอบปงบประมาณ

*กําหนดคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด, **กําหนดคาเปาหมายตาม Baseline Data ของคณะฯ

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline Data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตาม
คุณลักษณะ GREAT* รอยละ N/A N/A N/A 87 88 89 90 92

1.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเก่ียวกับผูประกอบการ (Enterpreneur)* รอยละ N/A N/A N/A - - - 30 40

1.3 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดใหผูเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัต*ิ รอยละ N/A N/A N/A 80 85 90 95 100

1.4 รอยละของอาจารยที่ใชแนวทาง Active Learning
ในการจัดการเรียนการสอน* รอยละ N/A N/A 16.03 25 30 35 40 45

1.5 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง
Active Learning** (รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคา
เปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

จํานวน N/A N/A 3 * * * * *

1.6 รอยละของบัณฑิตที่ผานการทดสอบคุณลักษณะ
GREAT และทักษะผูประกอบการ (Enterpreneur)
กอนสําเร็จการศึกษา* รอยละ N/A N/A N/A - - - 60 70
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ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline Data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

1.7 รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด* รอยละ 4/36*100
=11.11

5/36=*100
13.89

5/35*100
=14.29 34 35 36 38 40

1.8 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอ
นักศึกษาทั้งหมด* รอยละ 0.22 0.49 0.91 2 4 6 8 10

1.9 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําในองคกร
ระหวางประเทศ/หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่
ไดงานทํา*

รอยละ N/A N/A N/A 3 4 5 6 7

1.10 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในเวทีระดับ
นานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด* รอยละ 0 0 0.05 0.05 0.07 0.1 0.15 0.2

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
1.11 จํานวนโครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ
และเพิ่มศักยภาพอาจารย** โครงการ N/A 4 5 5 5 6 6 7

1.12 จํานวนโครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิคการสอน การเนนการสอนระบบ Active
Learning**

โครงการ N/A 1 2 3 4 4 5 5

1.13 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด** รอยละ 33.33 36.36 36.36 36.36 37.50 40.00 42.50 45.00

1.14 จํานวนกิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษาปริญญา
ตรีภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวมวางแผนจัด
งานและทํากิจกรรมรวมกัน**

โครงการ/
กิจกรรม N/A N/A N/A 2 3 4 5 5

1.13 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประสบการณและ
พัฒนาศักยภาพจากการฝกงานในตางประเทศ** รอยละ N/A N/A N/A 2 4 6 8 10
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ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง*(กําหนดคาเปาหมายตามเงือ่นไขของกองแผนงาน)

รอยละ 4/247*100
=1.62

3/243*100
=1.23

6/234*100
=2.56 30 30 30 30 30

2.2 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation)
ใน Reference Journal ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI
หรือ Scopus เทานั้น) ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ปฏบิัติงานจริง*(กําหนดคาเปาหมายตาม
เงื่อนไขของกองแผนงาน)

รอยละ 5/247*100
=2.02

8/243=*100
3.29

11/234*100
=4.70 15 15 15 15 15

2.3 จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่
ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ตางประเทศ**

เร่ือง/
ผลงาน 0 0 0 1 1 1 1 1

2.4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และแกปญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาต*ิ*

เร่ือง/
ผลงาน 1 1 1 1 1 2 2 2

2.5 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
นานาชาต*ิ รอยละ 0.19 0.19 1.15 20 20 20 20 25
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ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

2.6 สัดส วนผลงานผลงานวิจั ย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่เปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/
ภาคอุตสาหกรรม ตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ทั้งหมด*

สัดสวน 0.06 0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

2.7 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ**
(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

ผลงาน N/A N/A N/A * * * * *

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
2.8 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค** คะแนน 4 4 4 4 4 5 5 5

2.9 รอยละของจํานวนผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรในเวทีวิชาการที่เปนที่
ยอมรับตอจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบีย
นในรายวิชาวิทยานิพนธ**

รอยละ 66/154*100
=42.86

42/199*100
=21.11

35/118*100
=29.66 32 33 34 35 36

2.10 รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย
ที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาตติอจํานวน
อาจารยทั้งหมด**

รอยละ 12/262*100
= 6.11

21/263*100
= 7.98

28/260*100
= 10.77 11.00 12.00 13.50 15.00 16.50

2.11 การจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาต*ิ* คร้ัง/ป 1 2 3 3 3 3 3 3
2.12 จํานวนโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสราง
นักวิจัยที่มีศักยภาพในการทําวิจัย** โครงการ 2 3 3 3 4 4 5 5
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
3.1 จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกรระหวางประเทศ**
(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

โครงการ 19 22 25 * * * * *

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขา
ตอนักศึกษาทั้งหมด* รอยละ 3.74 2.04 3.14 4 5 6 8 10

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง** รอยละ 20.23 16.76 21.49 21.49 22 22.50 23 23.50

3.4 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง* รอยละ 4.29 5.58 7.76 14 15 16 18 20

3.5 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตออาจารย
ประจําปฏิบัติงานจริง* รอยละ 2.10 2.35 1.15 4 5 6 8 10

3.6 จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวตักรรม ที่เกิดจาก
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกร
ระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน**
(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

หลักสูตร/
ผลงาน N/A N/A N/A * * * * *

3.7 จํานวนบุคลากรของคณะฯ ที่เขาไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ องคกรที่กําหนดนโยบายระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต*ิ*
(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

คน N/A N/A N/A * * * * *



32

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
3.8 จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนในฐานะหุนสวน
ทางการศึกษาและรวมสงเสริมใหชื่อเสียงและภาพลักษณ
ใหเปนที่รูจักของสังคม**

MOU N/A N/A N/A 1 2 3 4 5

ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
4.1 จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ ในประเทศ/ตางประเทศ** โครงการ 3 5 5 5 5 6 6 6

4.2 จํานวนชุมชนที่ไดรับการบูรณาการองคความรูเพื่อ
สรางชุมชนตนแบบ** ชุมชน N/A N/A N/A - - 1 1 1

4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ* รอยละ 76.8 83.4 84.8 85 85 85 85 85
ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
4.4 มีการประเมินความสําเร็จของแผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนฯ ไมนอยกวารอยละ 80**

รอยละ N/A 100 100 100 100 100 100 100

4.5 จํานวนนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ (ศศ.)** โครงการ N/A N/A N/A - - 1 1 1
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ยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความม่ันคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต หนวยวัด
Baseline data คาเปาหมาย

ปงบประมาณ
57

ปงบประมาณ
58

ปงบประมาณ
59

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
5.1 รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย* รอยละ - - - 40 50 60 80 100

5.2 รอยละของอาจารยที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ทักษะ/ประสบการณ ทั้งในและตางประทศ* รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100

5.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ ได รับการ
เพิ่มพูนความรู /ทักษะ/ประสบการณ  ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ*

รอยละ 100 100 89 100 100 100 100 100

5.4 ระดับความสําเร็จของคณะฯ ในการปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว* คะแนน N/A N/A N/A 4 8 12 16 20

5.5 การปรับปรุงขอมูลในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตาม
แผนฯ 12 ของ มธ.* รอยละ - - - 100 100 100 100 100

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
5.6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ** คะแนน N/A N/A N/A 3 3 4 4 5

5.7 ความพึงพอใจของผูรับบริการของคณะฯ** คาเฉลี่ย 3.84 4.17 4.34 4.34 4.40 4.45 4.50 4.55
5.8 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงเว็บไซตคณะ
ศิลปศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล** คะแนน N/A N/A N/A 3 3 4 4 5

5.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม** โครงการ 18 20 16 16 17 18 19 20
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ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ 2560 - 2564

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ
คาเปาหมาย*

หนวยวัด ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

ปงบประมาณ
62

ปงบประมาณ
63

ปงบประมาณ
64

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS

1. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําใน
องคกรระหวางประเทศ/หนวยงานในตางประเทศตอ
บัณฑิตที่ไดงานทํา

รอยละ 3 4 5 6 7

2. รอยละของนักศกึษาที่ไดรับรางวัลในเวทีระดับ
นานาชาติตอนักศึกษาทั้งหมด รอยละ 0.05 0.07 0.1 0.15 0.2

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

1. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับ
นานาชาติ (SRJ หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง*(กําหนดคาเปาหมายตามเงื่อนไขของกองแผนงาน)

รอยละ 30 30 30 30 30

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


