แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) ฉบับทบทวน
งบประมาณ 2558
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การจัดทําแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ไดประมวลจากผลการดําเนินงานของแผนกลยุทธที่ผานมา
(พ.ศ.2550 – 2554) และนําทิศทางของแผนบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นโยบายของผูบริหาร และจากการทํา SWOT
การระดมสมองของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา ผูแทนจากภาครัฐและเอกชน โดยการจัดสัมมนาจํานวน 3 ครั้ง ตั้ง แตเ ดือ น
มีนาคม – เมษายน 2556เพื่อจัดทําแผนฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่ง เปนปแรกที่ผูบริหารชุดปจ จุบันไดบริหารงานคณะฯและไดมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ของแผนกลยุทธ ปง บประมาณ 2557 และรายงานผลดัง กลาวใหที่ประชุมกรรมการประจํา
คณะฯในการประชุมครั้งที่ 12/2557 ในเดือนธันวาคม 2557 นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธประจําปง บประมาณ 2558
ระหวางวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2557 โดยมีผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการโครงการพิเ ศษ ประธานหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา และ
เจาหนาที่สายสนับสนุนเพื่อขอเสนอจากการสัมมนาไปปรับปรุงแผนที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2558จากขอมูลดังกลาวไดนํามาประมวลจัดทํา
เปนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับทบทวนแผนประจําปงบประมาณ 2558 มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.วิสัยทัศน
“คณะศิ ลปศาสตร มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร เปนองคกรชั้น นํา ที่ มุง เนนความเปน เลิ ศทางวิช าการและสง เสริมความรว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ”
2.ปรัชญาในการผลิตบัณ ฑิตศิลปศาสตร
สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเ หตุผลวิเ คราะห
วิจารณอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความ
รับผิดชอบตอสังคม
3.ยุทธศาสตรหลักของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะศิ ลปศาสตร มุง มั่ นจะเปน สถาบัน ทางวิ ชาการที่ไ ดมาตรฐานสากลชั้นนํ าของประเทศ ดวยการสร างความเปนเลิ ศและความ
แข็ง แกร ง ทางวิช าการ สรางงานวิจัยที่มีคุณ ภาพและตอบสนองความตอ งการของประเทศ สร างบัณ ฑิตและบุคลากรที่มีคุ ณ ภาพ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการของคณะศิลปศาสตร ในชวง 5 ป ของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 –
2559) ตามประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้
1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม
2.สรางความรวมมือทางวิชาการ และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ
3.สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการเรียนการสอน และตอบสนอง
ความตองการของหนวยงานภายนอกและสังคม
4.ใหบริการทางวิชาการทีม่ มี าตรฐานและตอบสนองความตองการแกสังคม
5.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม
6.สรางระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได
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4.พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญ ญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญ กับการผลิตบัณ ฑิต
ที่มีความรูคูคุณธรรม
2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูที่เ ปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกสัง คมเพื่อ สรางความเขมแข็ง ใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้ง ใหโอกาสแก
ผูดอยโอกาส
4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
5.ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ
5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :ผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู ความเขาใจและรูเ ทาทันความเปลี่ยนแปลง ของสังคมและโลกสมัยใหม
เปาประสงค : ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณ ฑิตศึกษาเปนบัณ ฑิตที่มีความรูความเขาใจในศาสตรที่ตนเองศึกษาเปน
อยางดี และสามารถนํามาประยุกตใชใหเ ขากับการเปลี่ยนแปลงโลก
กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา15-17

5.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :สรางความรวมมือ ทางวิชาการ และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และในระดับ
นานาชาติ
เปาประสงค : คณะฯ มีเ ครือขายความรวมมือ ทางวิชาการ การวิจัย และดานอื่นๆกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และใน
ระดับนานาชาติ
กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา18-19

5.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สรางงานวิจัยที่มีคุณ ภาพ และนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และตอบสนองความตองการของหนวยงานภายนอกและสังคม
เปาประสงค : ผลิตและเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลในการแกไขปญหาของประเทศ
กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา20-21

5.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :ใหบริการทางวิชาการที่มาตรฐานและตอบสนองความตองการแกสังคม
เปาประสงค : คณะฯ สามารถนําความรูที่ไดจากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมไดรับ
ประโยชนจากความเชี่ยวชาญของคณะฯ
กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา 22-23
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม
เปาประสงค : บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณ คาของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา24

5.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :สรางระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได
เปาประสงค : คณะฯมีการบริหารงานที่คลองตัวและโปรงใส
กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดในหนา25-27
6.ตัวชี้วัด ประกอบดวยตัวชี้วัด เปาประสงค และตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ เปนตัวชี้วัดที่นําไปสู วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตัวชี้วัดเปาประสงค เปนตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ ที่มาจาก กพร., สกอ., มธ. และ คณะฯกําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต เปนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่มาจากสํานักงบประมาณ และที่ มธ.กําหนด
1.ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร

แผนงาน

ตัวชี้วัด

1.องคกรชั้นนําที่มุงความเปนเลิศทางวิชาการ

แผนกลยุทธวิจัย

1.เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
2.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือ
เผยแพร
3.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน
4.ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

2.สงเสริมความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับ
นานาชาติ

แผนงานรองคณบดีวิเทศสัมพันธ

1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศที่เ พิ่มขึ้น
2.จํานวน Visiting
scholar/fellowship/professor จาก
ตางประเทศ และไปยัง ตางประเทศ
3.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและ
รับเขาในปการศึกษานั้น
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บทนํา
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นอกจากจะประมวลผลการดําเนินงานจากแผนกลยุทธ
ที่ ผา นมา (พ.ศ.2550 – 2554) และแผนพั ฒ นา ตลอดจนกรอบแผนพั ฒ นาอุ ด มศึก ษา นโยบายเรื่ อ งทิ ศ ทางและจุ ด เน นในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว ขอมูลสวนหนึ่งยังมาจากการสํารวจสถานะของคณะศิลปศาสตรทั้ง จุดแข็งและ จุดอ อน โอกาส และภาวะคุกคาม
และจากการระดมสมองจากผูเ กี่ยวขอ ง ผูมี สวนไดเ สี ย ผูบริ หาร บุ คลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น นักศึก ษา จึง ไดนําขอมู ลดัง กลา ว
สังเคราะหกําหนดนโยบาย และกลยุทธดําเนินงานแตละดาน สําหรับขอมูลจากการทํา SWOT มีดังนี้
SWOT การจัดการเรียนการสอน
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : นักศึกษา / บัณฑิต / ผูใชบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
1.คณะฯมีความหลากหลายของหลักสูตร และมีมาตรฐาน
1.ขาดแคลนอาจารยประจําบางสาขาเฉพาะดาน
2.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสื่อ เทคโนโลยีที่ 2.สั ด ส ว นของคณาจารย ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ รอง
ทันสมัย
ศาสตราจารยขึ้นไปมีจํานวนนอยกวาที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณ ภาพ
3.ชื่อเสียงของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนที่ยอมรับ 3.อาจารยที่มีวุฒิป ริญ ญาเอกมี จํานวนนอยกวาที่กําหนดไวใ นเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
4.อาจารยเปนผูมีคุณ วุฒิ มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ
4.หลั ก สู ต รเน นวิ ช าทัก ษะมากเกิ นไป ไม ส ามารถตอบสนองความ
ตองการของสัง คมได
5.มีก ารเรียนการสอนรายวิช าเพื่อ เตรียมความพรอ มของนักศึ กษาสู 5.หลักสูตรปริญญาตรียังไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเกา ทํา
AEC
ใหไมสามารถปรับรองรับความตองการของสังคมปจจุบันได
6.มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือ กิจกรรมพัฒ นาการเรียนการสอน
เชน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1.การเขา สูป ระชาคมอาเซียนทํา ให ผูสํ า เร็ จ สาขาวิ ช าเดีย วกั นจาก 1.สัง คมและหนวยงานภายนอกยั งเห็นความสําคัญ และศักยภาพของ
ตางประเทศมีโอกาสทํางานในประเทศไทย
ภาควิชาและคณาจารย
2.ปญ หาเศรษฐกิจตกต่ํามีผลตอจํานวนผูเขาศึกษา
2.เทคโนโลยีด านการจัดการที่ทันสมัยชว ยปรับปรุง คุณ ภาพการเรียน
การสอน
3.ตลาดแรงงานคอนขางแคบ
3.การเปดหลักสูตรปริญ ญาเอกเปนโอกาสในการกระตุนการผลิตงาน
วิชาการ
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SWOT การวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน
จุดแข็ง
จุดออน
1.งานวิ จั ย ของคณาจารย เ ป นงานวิจัย ที่ มีคุณ ภาพได รับ การรั บรอง 1.งานวิจัยมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย
นําไปใชประโยชน
2.สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
2.อาจารยมีภาระงานมาก ขาดแรงจูง ใจ เปนผลใหง านวิจัยและงาน
บริการทางวิชาการมีจํานวนนอย
3.มีง บประมาณอยา งเพี ยงพอสนับสนุนการทํา วิจั ยและผลงานทาง 3.อาจารยมีภาระงานธุรการเพิ่มขึ้น
วิชาการ
4.สนั บสนุ นให บุ ค ลากรไปศึ ก ษาต อ อบรม เพิ่ มพู น ความรู รวมทั้ ง
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1.นโยบาย สกว. เน น ทุ น ส ง เสริ ม วิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร ม ากกว า 1.มี ส มาคมวิ ช าชี พ หรื อ สมาคมครูผูส อนที่ ช ว ยสร า งเครือ ข า ยความ
สั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร ขาดการสนั บ สนุ น เครื อ ข า ยด า น รวมมือดานตางๆ เชน การเผยแพรผลงานวิชาการ
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
2.ขั้นตอนการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารบางฉบับลาชา
2.มีวารสารทางวิชาการระดับชาติทางสัง คมศาสตรและมนุษยศาสตร
รองรับการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
3.วารสารตางประเทศที่มีคุณ ภาพไมอยูในฐานขอ มูลวารสารนานาชาติ 3.มหาวิ ทยาลั ยมี เ งิน ทุนวิจั ยและเงิน สนับสนุนให ไ ปเสนอผลงานใน
มีผลตอการประกันคุณ ภาพ
ตางประเทศ
SWOT การบริการวิชาการแกสังคม
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน
จุดแข็ง
จุดออน
1.มีการบริการทางวิชาการแกสัง คมหลายรูปแบบอยางตอ เนื่อ งและมี 1.ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ
2.มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.ขาดการสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดโครงการบริการทาง
วิชาการแกสังคม
3.ภาควิชาฯใหบริการทางวิชาการแกสังคมหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง 3.ขาดความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน การจัดระดับภาษา
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1.สภาพสังคมไทยไมใหความสําคัญ กับวัฒนธรรมการอาน การคนควา 1.การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความตอ งการผูใชภาษาอัง กฤษทําให
และหองสมุด
โครงการอบรมภาษานาจะยังพอมีคนอยากเรียน
2.นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะมีการเปลี่ยนแปลงบอ ย ทําใหการ 2.ทําเลที่ตั้งทั้งสองวิทยาเขตเอื้อตอการจัดโครงการบริการสังคม
บริการงานสะดุด
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SWOT การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : นักศึกษา / ศิษยเกา อาจารย ชุมชน
จุดแข็ง
จุดออน
1.จัดโครงการทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒ นธรรม นักศึกษามีศักยภาพในการ 1.ขาดแผนงานบางแผนงาน เชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
2.มีโครงการนํานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพื่อ สงเสริมดานคุณ ธรรมและ 2.ขาดชองทางการสื่อสารกับศิษยเ กา
จริยธรรมใหแกนักศึกษา นอกเหนือจากดานวิชาการ
ภาวะคุกคาม
โอกาส
1.การรับอิทธิพลจากตางประเทศ
1.มีงบประมาณสนับสนุน
2.การละเลย/การไมใ ห ความสํ า คัญ หรื อ ไม เ ห็นคุ ณ ค าแก ศิลปะและ
วัฒนธรรม
SWOT การบริหารจัดการ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ : นักศึกษา / ศิษยเกา อาจารย บุคลากร หนวยงานภายใน
จุดแข็ง
1.มี ระบบการประเมิ นผลการปฏิบัติ ง านที่เ ปน มาตรฐานและมีความ
โปรงใส
2.มีการแบงโครงสราง หนาที่ กําหนดภาระงานและมีการมอบอํานาจ
หนาที่ชัดเจน
3.อาจารย และบุค ลากรมีค วามรู ความเขา ใจและทั ศ นคติ ที่ดีใ นการ
ทํางาน
4.เปนการบริหารแบบมีสวนรวม
5.เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของคณะฯ
6.มีการวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ
ภาวะคุกคาม
1.หนวยงานตางๆมีตัวเลือกบัณฑิตมากขึ้น บัณฑิตอาจหางานยากขึ้น
2.การขาดปจจัยสนับสนุนใหบุคลากรประสงคจะทํางานกับองคกรเปน
ระยะเวลานานๆ
3.เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

จุดออน
1.ยังไมมีการจัดทําคูมือการใหความรูดานการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ
2.อาจารยเ กษียณอายุราชการในชวงเวลาเดียวกัน มีผลกระทบตอการ
ถายทอดความรูและวัฒนธรรมองคกร
3.บุคลากรมีแรงจูงใจนอย เชน เงินเดือน

โอกาส
1.การออกนอกระบบทําใหการบริหารจัดการคลองตัวขึ้น
2.มีงบประมาณสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกับตางประเทศ
เชน Visiting scholars
3.รัฐบาลตางประเทศสนับสนุนดานตางๆ เชน บุคลากร งบประมาณ
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2.เปาหมายเชิงนโยบายของคณบดี
เปาหมายดานวิจัย
1.นโยบาย การวิจัยแนวทางและทิศทางการปรับตัวของคณะศิลปศาสตร
2.นโยบายการพัฒนางานวิจัย และการผลิตผลงานวิชาการ
2.1 การจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการผลักดันการสรางงานวิจัย เพื่อเพิ่มจํานวนงานวิจัย
การสรางนักวิจัยรุนใหม การจัดใหมีนักวิจัยพี่เลี้ยง สนับสนุนใหศูนยวิจัยเปนกลไกที่สําคัญ ในการผลักดันงานวิจัย เชน การใหคําปรึกษา และการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อใหงานวิจัยเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
2.2 การวางยุทธศาสตรการสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุงเปาโดยที่คณะฯ จะใหทุนสนับสนุนการวิจัยกระจายไปยัง ภาควิชาตางๆ ตามคา
เปาหมายของจํานวนผลงานวัยที่แตละภาควิชาตั้งเปาหมายในการผลิตไว
2.3 การเรงสรางภาพลักษณโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตรและประชาสัมพันธโครงการบัณ ฑิตศึกษาใหเปนที่รูจัก การสราง
ความเขมแข็ง โดยสนับสนุนสง เสริมใหนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ และนําไปตีพิมพเ ผยแพร ในวารสารวิชาการ หรือ ที่
ประชุมวิชาการและสนับสนุนรางวัลสําหรับผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือมีคา Impact factor จัดสรร
ทุนเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยใหกับอาจารย และนักวิจัยรุนใหม รวมทั้ง พนักงานตําแหนง นักวิจัย โดยใหมี จํานวน
เงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย และการเสริมสรางงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน
2.5 ขับเคลื่อนระบบ และกลไกตามแผนแมบทเพื่อการสรางและเพิ่มจํานวนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร โดยในระยะเวลา 2 ป คณะ
ศิลปศาสตรตั้งคาเปาหมายที่จะเพิ่มผลงานวิจัยเปนรอยละ15 ของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2.6 ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการ และระบบการใหเ งินเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อ สนับสนุนใหอ าจารยผลิตผล
งานทางวิชาการใหเปนไปตามเปาหมาย และเปนกําลังใจใหผูที่ผลิตผลงานวิชาการ
2.7 การสรางความเขมแข็งโดยสนับสนุนสง เสริมใหนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการและนําไปตีพิมพเ ผยแพรใ น
วารสารวิชาการ หรือ ที่ประชุมวิ ชาการและสนับสนุนรางวัล สําหรับผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Peer-reviewed journals)
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือที่มีคา Impact factor จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ

เปาหมายดานวิชาการ
1.นโยบายการพัฒนาความโดดเดนทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร
การพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระดับปริญ ญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1.1 การปรับปรุงปจจัยทางกายภาพ และจัดหาอุปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย และพรอ มตอ การจัดการ
เรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1.2 ใหความสําคัญ กับงานการประกันคุณ ภาพ พัฒ นาระบบงานและกลไกการประกันคุณ ภาพของคณะอยางตอ เนื่อ ง จัดตั้ง หนวย
ประกันคุณ ภาพขึ้นเพื่อเปนกลไกรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพและลดภาระงานประกันคุณภาพของภาควิชา
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1.3 การจัดอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การเนนการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง การนําเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตางๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และการประเมินหรือวัดผลการสอน เพื่อใหอ าจารยเ กิดความรูความเขาใจ และ
สามารถวางแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 สนับสนุนใหอาจารยไดเ ขาอบรมสัมมนาหรือ ประชุมวิชาการเพื่อ ใหเ กิดความรูความคิดและไดรับประสบการณใหมๆอันจะเปน
ประโยชนตอการนํามาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยที่คณะศิลปศาสตรจะใหการสนับสนุนทางงบประมาณเพื่อใหอาจารยมีโอกาสเขา
รับการอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการ
1.5 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่สายสนับสนุนไดเขารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะที่เ กี่ยวกับสายงาน เพื่อให
เกิดความรูความชํานาญที่จะนํามาใชในการทํางาน และรวมพัฒนาคณะศิลปศาสตร
การขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตรไปสูความเปนนานาชาติ
1.สนับสนุนใหมีการเชิญอาจารยที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศเขามาเปน Visiting professor หรือ Visiting scholar เพื่อ
เขามาทําการสอนใหกับนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา หรือ เปนหัวหนาทีมวิจัย หรือเปนผูถายทอดองคความรู ความคิดเพื่อการวิจัยใหกับอาจารย
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะจะจัดทําแผนงานรวมกับภาควิชาตางๆ โดยมีเ ปาหมายการพัฒนารวมกันและสนับสนุนแหลงงบประมาณ
และผานเครือขายวิชาการของอาจารยและของมหาวิทยาลัยคูสัญ ญา โดยมีจํานวนเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจน
2. การพัฒนาความรวมมือและการสรางหุนสวนทางการศึกษา (Academic Mutual Partnership) โดยมุง แสวงหาความรวมมือ ทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมกัน
3. พัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหสามารถสื่อสารได

4.เปาหมายและแผนปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร
1. วิสัยทัศน มธ.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียที่ไดมาตรฐานสากล ในการผลิตบัณ ฑิต การสรางองค
ความรูและการแกปญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชนของประชาชน
2.วิสัยทัศนหนวยงาน : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนองคกรชั้นนําที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและสง เสริม
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
3. ความเชื่อมโยง / สอดคลองระหวา งประเด็นยุทธศาสตร และเปา ประสงค มธ. กับประเด็น ยุทธศาสตร และเปา ประสงค
หนวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร
มธ.
1. จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล
โดยปรับทุกหลักสูตรใหมีเนื้อหา
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
และสอดรับกับความสําคัญที่ทวีมากขึ้น
ของเอเชีย และประชาคม ASEAN

เปาประสงค
หนวยงาน
มธ.
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความ
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับ
เขาใจและรูเทาทันความ
ปริญญาตรีและบัณ ฑิตศึกษามี
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก คุณธรรมและมีคุณภาพได
สมัยใหม
มาตรฐานสากล

หนวยงาน
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเปนบัณฑิตที่
มีความรูความเขาใจใน
ศาสตรที่ตนเองศึกษาเปน
อยางดีและสามารถนํามา
ประยุกตใชใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

9

ประเด็นยุทธศาสตร
มธ.
2. ขยายบทบาทความเปนผูนําความ
รวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ
อยางใกลชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในASEAN และเอเชีย

หนวยงาน
สรางความรวมมือทางวิชาการ
และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัย
ชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และ
ในระดับนานาชาติ

เปาประสงค
มธ.
มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือ
ในดานวิชาการ วิจัยและอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และ
เอเชียเพิ่มมากขึ้น

3. สรางงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากล
และแกไขปญ หาของสังคมดวยการเพิ่ม
งบประมาณวิจัย งบสนับสนุนการ
ตีพิมพในวารสาร วิชาการชั้นนําระดับ
นานาชาติ การสรางเครือขายพี่เ ลี้ยง
และกลุมนักวิจัยคุณ ภาพสูง ตลอดจน
การผลักดันใหเกิดวารสารวิชาการใหมๆ
ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย
4. พลิกฟนบทบาทในการชี้นําและ
ใหบริการทางวิชาการที่มี
นําเสนอทางออกอยางสรางสรรคให
มาตรฐานและตอบสนองความ
สังคมผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะในปญหา ตองการแกสังคม
ที่อยูในบริบทที่เ ปนความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย

1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการและเหมาะสม
2. สังคมไดรับแนวทางการแกไข
ปญหา

หนวยงาน
คณะฯ มีเ ครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ASEAN เอเชีย และใน
ระดับนานาชาติ
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยที่มี ผลิตและเผยแพรงานวิจัยที่
สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ คุณภาพไดมาตรฐานสากลในการ
มีคุณภาพเพื่อประโยชนใน
นําไปใชประโยชนไดจริงในการ แกไขปญหาของประเทศ
การเรียนการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
สังคม
ตอบสนองความตองการของ
หนวยงานภายนอกและสังคม

5. ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตรและ
ทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย
คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ใหแก
ประชาชน และสังคมผานกิจกรรมใน
หลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสัง คม
รวมถึงการใหบริการสุขภาพแบบองค
รวมแกสัง คมอยางสม่ําเสมอ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมการมีจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบตอสังคม

6. สรางความเปนเลิศในการบริหาร
ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ให
ความสําคัญ กับความโปรงใสและ
Accountability รวมถึงการมีสวนรวม
ของประชาคมศิษยเ กาและประชาชน

สรางระบบการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได

1. บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักในเรื่องความเปน
ธรรมศาสตร และมีบทบาทในการ
สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสังคมรวมกับภาค
ประชาชน
2. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ไดรับริการสุขภาพที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบ
บริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
คลองตัว และสรางความผาสุกในการ
ปฎิบัติงาน ของบุคลากร

คณะฯ สามารถนําความรูที่
ไดจากการบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และสังคมไดรับ
ประโยชนจากความ
เชี่ยวชาญของคณะฯ
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักในคุณ คาของไทย
ตลอดจนมีจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบตอ
สังคม

คณะฯ มีการบริหารงานที่
คลองตัวและโปรงใส
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4. ความเชื่อมโยง / สอดคลองของการนําเปาประสงคของหนวยงานไปเปนนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ผูบริหารแถลงไวตอประชาคม
และผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบาย

เปาประสงคหนวยงาน
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญ ญาตรีและบัณ ฑิตศึ กษา
เป นบัณ ฑิ ต ที่มี ค วามรู ความ
เขาใจในศาสตรที่ตนเองศึกษา
เปนอยางดีและสามารถนํามา
ประ ยุ ก ต ใช ใ ห เ ข า กั บ กา ร
เปลี่ยนแปลงของโลก

นโยบายและแนวทางการบริหาร
1. การพัฒนาปจ จัยทางกายภาพและจัดหาอุปกรณ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย
พร อ มต อ การจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง ในระดั บ
ปริญ ญาตรีและบัณ ฑิตศึก ษามีความพรอ มทางดา น
เทคโนโลยีเ พื่อ ใหอ าจารยและนักศึกษาสามารถใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น
1.1 หองเรียนไดรับการปรับปรุง
มีอุปกรณและเทคโนโลยี พรอม
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย

2. การจัดอบรม สัมมนา การจัดการเรียนการสอน 2.1 อาจารย เ กิ ด ความรู ความ
เทคนิคการสอนเนนการสอนที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง เขาใจ และสามารถวางแผนการ
สอน และจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนใหอ าจารยไดเ ขารับการอบรม สัมมนา
หรื อ ประชุ ม วิ ช าการ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู และ 3.1 อาจารยไดรับแนวคิดใหมๆ
ประสบการณ
เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
3.2 เจาหนาที่ ไดรับความรูจาก
การอบรม สัมมนา และนํามา
พัฒนางานของตน
4. สนับสนุนใหนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ไดศึกษา 4.1 นักศึกษาเกิดความรูความ
รายวิชาที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศ เขาใจเกี่ยวกับ ASEAN และเปน
เพื่อนบาน และกลุมประเทศ ASEAN
การเพิ่มศักยภาพใหกับนักศึกษา
และเพิ่มโอกาสในการทํางานใน
อนาคต

5. สรางหลักสูตรใหม และพัฒนาหลักสูตรที่มีอ ยูใ ห
ตอบสนองความตองการทางสังคม และสอดคลองกับ
ความสําคัญของประชาคมอาเซียนที่ทวีความสําคัญ
มากขึ้น

5.1 หลัก สู ตรใหม ที่ ตอบสนอง
ความต อ งการของสั ง คม และ
สอ ดรั บ กั บ ความสํ า คั ญ ขอ ง
ASEAN
5.2 นักศึกษาไดเรียนวิชาในภาค
ปกติ เ ป น ภาษาอั ง กฤษ และ
ไดรั บการพัฒ นาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

หนวยนับ
1.1 จํานวนเงินลงทุน
สําหรับการปรับปรุงปจจัย
ทางกายภาพและสงเสริม
เทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน และวิจัย

2.1 รอยละของจํานวน
วิชาที่ไดรับการ
ประเมินผลจากผูเ รียน
และไดรับผลประเมิน
ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป

3.1 รอยละของจํานวน
อาจารยที่เขารับการ
อบรม สัมมนา
3.2 รอยละของจํานวน
เจาหนาที่ที่เขารับการ
อบรม สัมมนา
4.1 จํานวนรายวิชาที่เปด
สอนเกี่ยวกับ ASEAN
ใหกับนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร
4.2 จํานวนนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร ที่เขา
เรียนรายวิชาดังกลาว
5.1 จํานวนหลักสูตรใหม
หรือหลักสูตรที่มีอยู และ
ไดรับการพัฒนาให
ตอบสนองความตองการ
ทางสังคม
5.2 จํานวนวิชาที่สอนเปน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตร
ที่สอนเปนภาษาไทยใน
คณะฯ
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เปาประสงคหนวยงาน

คณะศิลปศาสตร มีเ ครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และดานอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในASEAN
เอเชีย และในระดับนานาชาติ

นโยบายและแนวทางการบริหาร
ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น
6. สนั บสนุน ให มีก ารพัฒ นาความรู ความสามารถ 6.1 นั ก ศึก ษามี ค วามรู ความ
ของนักศึกษา เพื่อ เตรียมความพรอ มกอ นที่จะออก เข าใจ และมีค วามพร อ ม และ
ไปสูการทํางาน
ความมั่ นใจ ก อ นที่ จ ะออกไป
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ

1. สนับสนุนใหมีการเชิญอาจารย Visiting
professor หรือ Visitingscholarเพื่อเขามาทําการ
สอนหรือเปนผูถายทอดองคความรูเ พื่อทําการวิจัย
2. การพัฒนาความรวมมือและสรางหุนสวนทาง
การศึกษา Academic MutualPartnerships กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศและตางประเทศ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาเขา
รวมในโครงการกิจกรรมที่จัดรวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ

ผลิตและเผยแพรง านวิจัยที่ มี 1. จั ดทํ า แผนแม บทเพื่อ การพัฒ นางานวิจั ย การ
คุณภาพเพื่อ ประโยชนในการ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสรางงานวิจัย
เรียนการสอนและสังคม
2. ส นั บ ส นุ น และ ส ง เ ส ริ ม ให นั ก ศึ ก ษา ร ะดั บ
บั ณ ฑิต ศึ ก ษาผลิ ต ผลงานทางวิช าการ และนํ า ไป
ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารวิ ช าการหรื อ ที่ ป ระชุ ม
วิชาการ

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยใหกับ
อาจารยและนักวิจัยรุนใหมรวมทั้งพนักงานตําแหนง
นักวิจัย โดยมีเงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

1.1 การถายทอดองคความรู
เพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการใหกับคณาจารยและ
นักศึกษาของคณะฯ
2.1 มีขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.1 ความรวมมือในทางวิชาการ
ระหวางนักศึกษาหรืออาจารย
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ระดับชาติและตางประเทศ

หนวยนับ
6.1 จํานวนนักศึกษาที่เขา
รับการอบรม สัมมนา เพื่อ
เตรียมความพรอม
6.2 จํานวนนักศึกษาที่เ ขา
รวมโครงการสนับสนุนเขา
สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
และไดระดับคะแนนสูง
กวา 400
1.1 จํานวน Visiting
professor หรือ
Visitingscholar
2.1 จํานวน MOU

3.1 จํานวนโครงการความ
รวมมือทางวิชาการ
ระหวางคณะศิลปศาสตร
กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ระดับชาติและนานาชาติ
1.1 เกิดระบบและกลไกเพื่อการ 1.1 จํ า นวนผู ยื่ น ขอทุ น
ดํ าเนิ น การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ วิจัย
สรางและผลักดันงานวิจัย
2.1 ภาพลักษณ ในแงของการ 2.1 รอยละ 10 ของ
สรางนักศึกษาบัณ ฑิตศึกษาที่ มี จํานวนนักศึกษาใน
ความเขมแข็งทางวิชาการ
โครงการบัณ ฑิตศึกษา มี
ผลงานตีพิมพหรือ
เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ
2.2 นักศึกษาบัณ ฑิตศึกษามี
2.2 จํานวนผลงานทาง
ผลงานทางวิชาการ
วิชาการของนักศึกษา
นอกเหนือจากงานที่เ ปนสวน
ระดับบัณฑิตศึกษา
หนึ่งของวิทยานิพนธ ไดรับการ นอกจากงานที่เ ปนสวน
ตีพิมพหรือเผยแพร
หนึ่งของวิทยานิพนธไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
3.1 จํ า นวนผลงานวิ จั ย ขอ ง 3.1 จํานวนเงินที่จะ
อาจารยและนักวิจัยเพิ่มขึ้น
จัดสรรใหเปนทุนวิจัยใน
แตละป
3.2จํานวนเงิน
งบประมาณเพื่อการวิจัย
จากแหลงภายนอก
เพิ่มขึ้น
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นโยบายและแนวทางการบริหาร
ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น
4. ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัตริ าชการและ 4.1 จํานวนผลงานวิชาการและ
ระบบการใหเ งิน เพิ่ มประสิท ธิภาพการทํ างานเพื่ อ วิจัยเพิ่มสูงขึ้น
สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและวิจัย
ใหเปนไปตามเปาหมายของคณะฯ

คณะศิลปศาสตรส ามารถนํ า
ความรูที่ไดจากการบริการทาง
วิช าการมาบูรณาการในการ
เรี ย นการสอนหรื อ การวิ จั ย
และสังคมไดรับประโยชนจ าก
ความเชี่ยวชาญของคณะ

1. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการใหมี 1.1 การให บริ ก ารวิ ชาการที่ มี
ความพรอม
คุณภาพและผูรับบริการมีความ
พึง พอใจเปนอยางยิ่ง

หนวยนับ
4.1จํานวนผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10
ของจํานวนอาจารย
ทั้งหมด
4.2 จํานวนเงินรางวัล
สนับสนุนใหแกอาจารยที่
มีผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
5.1 จํานวนผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการของ
อาจารยและนักศึกษา
เพิ่มขึ้นรอยละ 10
1.1 ค าเฉลี่ ยระดั บความ
พึง พอใจของผูรั บบริการ
ไมนอยกวา 3.51

2. สนับสนุนใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก 2.1 มีการบูรณาการงานบริการ
สังคมกับการวิจัย และการเรียนการสอนหรือนําองค วิ ชาการแกสั ง คมกั บ การเรี ยน
ความรูไปใชประโยชนเ พื่อตอบสนองความตอ งการ การสอนและวิจัย
ของสังคม

2.1 จํานวนงานวิจัยที่มี
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการ
เรียน การสอน

บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
มีจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบตอสังคม

1.พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบูรณาการงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

1.1 อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษามีความเขาใจ และมี
สวนรวมในการสงเสริมทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.1 จํานวนกิจกรรม
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.2 ความพึงพอใจของ
ผูเ ขารวมกิจกรรม

2. สงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามีจิต
สาธารณะและความรับผิตชอบตอสังคม

2.1 อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม

2.1ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม

1.การวิจัยแนวทางและทิศทางการปรับตัวของคณะ
ศิลปศาสตร

1.1 แนวทางและทิศทางที่
เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง
ของคณะศิลปศาสตร

4.2 อาจารย เ กิ ด ขวั ญ และ
กําลังใจในการสรางผลงานทาง
วิชาการและวิจัย

5. สร า งเวทีก ารนํา เสนอผลงานทางวิ ชาการใน 5.1จํานวนผลงานทางวิ ชาการ
รูป แบบตาง ๆ และสนั บสนุ น การตี พิ ม พ เผยแพร แล ะ วิ จั ยข อ ง อ าจ า รย แล ะ
ผลงานทางวิชาการ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น

คณะศิลปศาสตรมีการ
บริหารงานที่คลองตัวและ
โปรงใส

2. สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมอบรม
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญในสาย
งานที่ทําอยู

1.1 รอยละของ
ความกาวหนาของ
งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทาง
และทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงคณะฯ
2.1 บุคลากรมีความรู ความ
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ชํานาญในสายงาน และสามารถ ของผูเขารวมโครงการ
พัฒนาตนเองไปสูการทํางาน
อยางมืออาชีพ
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นโยบายและแนวทางการบริหาร
3. พัฒนาความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
อยางตอเนื่องใหกับบุคลากร

ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น
3.1 บุคลากรสามารถสื่อสาร
เปนภาษาอังกฤษได

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง
และสรางความกาวหนาใหกับตนเองตามสายอาชีพ

4.1 บุคลากรไดรับการฝกอบรม
และพัฒนาตนเองตามสายงาน

หนวยนับ
3.1 จํานวนบุคลากรที่เขา
รวมการอบรม
3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมอบรม
4.1 จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการฝกอบรม

5. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และนําไปสูระบบ
Office Automation

5.1 ระบบการทํางานที่คลองตัว
และมีประสิทธิภาพ

5.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

6. ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุเ พื่อให
กระบวนการการจัดซื้อจัดจางมีความรวดเร็ว
คลองตัว และถูกตองตามระเบียบพัสดุ
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
ใหมีความคลองตัว และถูกตองตามระเบียบ
8. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
คณะอยางตอเนื่อง

6.1 ระบบการบริหารงานพัสดุที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
ของผูใ ชบริการ

9. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนําไปใชใน
การบริหารงานในดานตางๆ
10. เรงสรางภาพลักษณของคณะศิลปศาสตร และ
ทําใหคณะศิลปศาสตรเปนที่รูจัก
11. ปรับปรุงระบบการบริหารงานโดยมุงเนนการ
กระจายอํานาจการบริหารงานไปสูภาควิชาและสวน
งานของคณะลดขั้นตอนและความซ้ําซอนของการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว
12. พัฒนาระบบและหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย

13. พัฒนาความรู ความสามารถทางภาษาและเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในการทํางานใหกับบุคลากร

7.1 ระบบบริหารการเงินและ
งบประมาณที่คลองตัวมี
ประสิทธิภาพ
8.1 ระบบประกันคุณภาพที่
เขมแข็งเปนสวนหนึ่งของงาน

7.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

9.1 มีแผนบริหารความเสี่ยง
และนําแผนดังกลาวไปปรับใช
ในการกําหนดแผนการทํางาน
ในดานตางๆ
10.1 คณะศิลปศาสตรเปนที่
รูจักมากขึ้นในดานตางๆ
11.1ลดขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําใหการจัดการมีความ
คลองตัวและรวดเร็ว

9.1 จํานวนของแผน
บริหารความเสี่ยง
10.1 จํานวนของ
Viewers ทีเ่ ขามาชม
website ของคณะฯ
10.2 จํานวนผูเ ขารวม
อบรม สัมมนาในรายการ
ตางๆ
11.1 ความพึงพอใจของ
หัวหนาภาคและหัวหนา
งาน

8.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

12.1 เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และเพิ่มจํานวน 12.1 จํานวนผลงานทาง
ผลงานทางวิชาการ
วิชาการเพิ่มขึ้น
13.1 บุคลากรมีความรู
ความสามารถทางดานภาษา
สามารถสื่อสารได และมีความรู
ในดานตางๆที่จะนํามาใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

13.1รอยละของบุคลากร
ที่เขารับการฝกอบรม
13.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารับการอบรม
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5.เปาประสงค ผลผลิต และกลยุทธ
5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :ผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู ความเขาใจและรูเ ทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม
เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงค
1.ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาตรีและบัณ ฑิตศึกษาเปนบัณฑิตที่
มีความรูความเขาใจในศาสตรที่ตนเองศึกษาเปนอยางดี และสามารถ
นํามาประยุกตใชใหเขากับการเปลี่ยนแปลงโลก

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
1.ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ตัวชี้วัด
(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตร)

มธ.
1.รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐาน มคอ. (TQF) 2.รอยละ
ของหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด (ระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
3.รอยละของหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา (แผน ก) ตอหลักสูตร
ทั้งหมด (ระดับปริญ ญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
สกอ.
*4.ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)*5.
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
*6.อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3)

ตัวชี้วัด
มธ.
1.รอยละของนักศึกษารับเขาใหมในโครงการเรียนดีจากชนบทและ
เรียนดีในเขตเมือง ตอนักศึกษาที่รับเขาทั้งหมด
2.จํานวนนักศึกษาพิการที่รับเขาศึกษา

สํานักงบประมาณ
3.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
4.จํานวนนักศึกษาเขาใหม
5.จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
6.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
8.ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(งบดําเนินการ/ป)

*7.ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)
*8.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
*9.ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ. 2.7)
*10.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ. 2.8)
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เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค
*11.ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
(สกอ. 3.1)
*12.ระบบและ
กลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

สมศ.
*13.บัณ ฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป(สมศ. 1)
*14.รอยละของผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทิน
นั้นตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโททั้งหมดในปการศึกษา
นั้น (สมศ. 3)
*15. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทินนัน้ ตอจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปการศึกษานั้น (สมศ. 3)
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กลยุทธ
แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
1.พัฒนาปจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนให แผนงานจัดการศึกษา
ไดมาตรฐาน
1.โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.โครงการประเมินผลการเรียนการสอน
4.โครงการพัฒนาและสนับสนุนผูชวยสอน (TA)
5.โครงการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ระดับบัณ ฑิตศึกษา
6. โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยใหชาวตางชาติ
2.ผลักดันการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปน
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศูนยกลางในทุกหลักสูตรและสงเสริมการ
7.โครงการสัมมนานักศึกษาเพื่อรวมประเมินหลักสูตร
เรียนรูจากประสบการณจริง
8.โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ และ
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการ
โครงการ

3.สรางหลักสูตรใหมและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู
ใหตอบสนองความตองการของสังคมและสอด
รับกับความสําคัญที่ทวีมากขึ้นของประชาคม
ASEAN

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
10.โครงการจัดทํารายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย

4.สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

11.โครงการการนําเสนอและตีพิมพเ ผยแพรผลงานทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

5. พัฒนาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณ ภาพ
อาจารย

12.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะและภาควิชา
13.โครงการสัมมนาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
การศึกษาตอ และการขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับอาจารย
ชาวไทยและอาจารยชาวตางประเทศ

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและการ
พัฒนา
หัวหนาภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ

6.สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พรอมบัณฑิตทั้งดานวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม

แผนงานกิจการนักศึกษา
14.โครงการจิตอาสาระดับบัณฑิตศึกษา
15.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย
16.โครงการสงเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณ ฑิตศึกษา
17.โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย
การนักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย
การนักศึกษา

รองคณบดีฝายวิจัยและการ
พัฒนา
รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
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5.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :สรางความรวมมือ ทางวิชาการ และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และในระดับ
นานาชาติ
เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงค
1.คณะฯ มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย และดานอื่น
ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
1.ผลงานความรวมมือทางวิชาการและวิจัย
2. โครงการ/กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ

ตัวชี้วัด
(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตร)

มธ.
1.จํานวนความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียนที่เ พิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
มธ.
1.จํานวนผลงานทางวิชาการ
2.จํานวนผลงานวิจัย
3.จํานวนโครงการ/กิจกรรม จากความรวมมือทางวิชาการ

2.จํานวนมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย ที่ทําขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ วิจัย และอื่นๆกับ มธ.ที่เ พิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนระดับคณะฯ
*3.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศที่เพิ่มขึ้น
*4.จํานวน Visiting scholar/ fellowship/ professor จาก
ตางประเทศและไปยังตางประเทศ
*5.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาในปการศึกษานั้น
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กลยุทธ
1.พัฒนาความรวมมือและการสรางหุนสวน
ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศ (Academic Mutual
Partnership)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานวิจัย
1.โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษา
ใน ASEAN
2.โครงการสัมมนาหรือประชุมรวมในระดับหลายภาคสวนใน
ประเทศรวมถึงระดับนานาชาติ
3.โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยคูสัญญา

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและการ
พัฒนา
รองคณบดีฝายวิเ ทศสัมพันธ
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ

2. สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมใน
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดรวมกับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

4. โครงการแลกเปลี่ยน visiting
scholar/Professor/Fellowship

3.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานดานวิเทศ
สัมพันธ
4. สนับสนุนปจจัยที่สงเสริมบรรยากาศความ
เปนนานาชาติและพัฒนาระบบการใหขอมูล
ขาวสารแกอาจารยและนักศึกษาตางชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการ
สอนเพื่อเอื้อตอการศึกษาแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ

5. โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลของงานวิเทศ
สัมพันธ
6. โครงการจัดตั้งสํานักงานวิเทศสัมพันธคณะศิลปะศาสตร
7. การปรับปรุง รายวิชา เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน
และระบบการเทียบโอนหนวยกิตเพื่อสนับสนุนการศึกษา
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ

รองคณบดีฝายวิเ ทศสัมพันธ
รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
หัวหนาภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายวิเ ทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเ ทศสัมพันธ
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5.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สรางงานวิจัยที่มีคุณ ภาพ และนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และตอบสนองความตองการของหนวยงานภายนอกและสังคม
เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงค
1.ผลิตและเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณ ภาพเพื่อประโยชนในการเรียนการ
สอนและสังคม
ตัวชี้วัด
(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตร)

สกอ.
*2.ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1)
*3.ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ. 4.2)

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
1.ผลงานวิจั ย งานสรา งสรรค ผลงานทางวิชาการ เพื่อ สร างองค
ความรู มีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนประโยชนตอสังคม
ตัวชี้วัด
สํานักงบประมาณ
1.จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด
2.จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จทั้งหมด
3.จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4.จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.ตนทุน/คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(งบดําเนินการ/ป)

*4.เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3)
สมศ.
*5.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5)*6.
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน(สมศ. 6)
* 7.ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณ ภาพ (สมศ. 7)
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กลยุทธ
1.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการสราง
งานวิจัยและงานวิชาการโดยเนนที่การวิจัยเชิง
บูรณาการ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานวิจัย
1.โครงการสรางเครือขายและความรวมมือดานการวิจัย
ระหวางสถาบัน
2.โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาการ
เรียนรูเชิงศิลปศาสตร (Liberal Arts Learning Sciences)
3.โครงการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

2.สนับสนุนปจจัยที่สงเสริมการทําวิจัย

4.โครงการกองทุนวิจัยคณะ
5.โครงการสรางเครือขายและความรวมมือดานการวิจัย
ระหวางสถาบัน
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูดานการวิจัย
7.โครงการสนับสนุนการจัดทําวารสารและสื่อสิ่งพิมพ
วิชาการ

3.สรางเวทีการนําเสนอผลงานวิชาการและ
สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ โดยเนนที่การตีพิมพเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยและการ
พัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัยและการ
พัฒนา
หวหนาภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ

21

5.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :ใหบริการทางวิชาการที่มีมาตรฐานและตอบสนองความตองการแกสังคม
เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงค

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต

1.คณะฯสามารถนําความรูที่ไดจากการบริการทางวิชาการมาบูรณา
การในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสัง คมไดรับประโยชนจาก
ความเชี่ยวชาญของคณะฯ

1.การเผยแพรค วามรู ทางวิ ชาการและจั ด อบรมและสั มมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตร)

มธ.
1.จํานวนชุมชนหรือโครงการที่ มธ.เขาไปชวยเหลือทางวิชาการ
2.จํานวนครั้งในการนําเสนอความรู ในประเด็นสาธารณะการเมือง
ภาคประชาชน และการแกปญ หาของประเทศ
3.รอยละของ
ผูรับบริการที่มีการนําความรูไ ปใชประโยชน 4.ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ / หนวยงาน / องคกรที่รับบริการวิชาการ และ
วิชาชีพตอประโยชนที่ไดรับจากการบริการ
5.ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสรางและ
เผยแพรแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตยการปกครองสวนทองถิ่น การ
กระจายอํานาจ สิทธิ เสรีภาพ ความเปนธรรม และความยุติธรรมใน
สังคม

สํานักงบประมาณ
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
2.จํานวนผูเขารับบริการ
3.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
4.รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
5.ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(งบดําเนินการ/ป)

สกอ.
*6.ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)
*7.กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ กิดประโยชนตอสังคม (สกอ.
5.2)
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนในระดับคณะ
*8.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่นํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
*9.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมที่ไมมีคาใชจาย
*10. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการแกสังคมเฉลี่ย
ทุกโครงการ
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กลยุทธ
1.ใหแนวทางขอเสนอแนะแกสังคมในบริบท
ของความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณะฯ
2.พัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม
3.สนับสนุนใหมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสัง คม กับการวิจัยและการเรียนการ
สอน
4.ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการใหมีความพรอม
5.พัฒนาระบบการติดตามการใหบริการ
วิชาการและการนําผลการประเมินมาเพื่อการ
ปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนการบริการทางวิชาการแกสังคม
1.โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม (แบบไมเก็บ
คาธรรมเนียม ทั้งโครงการระดับคณะ ภาควิชา และโครงการ
พิเศษ)
2.โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา โครงการบริการทาง
วิชาการแกสัง คม
3. โครงการบริการทางวิชาการที่เก็บคาธรรมเนียม
4.โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริการทางวิชาการแก
สังคม
5.โครงการพัฒนาศูนยการแปลราชนครินทรเ ชิงธุรกิจ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายการคลังและ
บริการสังคม
รองคณบดีฝายวิจัยและการ
พัฒนา
หัวหนาภาควิชา
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม
เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงค
1.บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณ คาของไทย ตลอดจนมีจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
1.ผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตร)

มธ.
1.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ / เขารวมโครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดานปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตร
2.รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝงศิลปะ
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณธรรมศาสตร
สกอ.
*3.ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
สมศ.
*4.การสนับสนุนและสงเสริมดานศิลปะวัฒนธรรม(สมศ. 10)
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนในระดับคณะ
*5. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
*6. จํานวนโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริการสังคม
(Service Learning)

มธ.
1.จํานวนโครงการ / กิจกรรมดานจิตวิญญาณธรรมศาสตร การทํานุ
บํารุงสังคม และประชาธิปไตย
2.จํานวนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม ไดแก
กิจกรรมที่สรางเสริมสุขภาพดานความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
และดานจิตสังคม (การทําสมาธิ การลดความเครียด)
3.จํานวนกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสรางสุขภาพในที่ทํางาน
สํานักงบประมาณ
4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
5.จํานวนผูเ ขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
6.รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
7.รอยละของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด
8.ตนทุน/คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ/ป)
9.จํานวนผูเ ขารับการศึกษา/ฝกปฏิบัติงาน
10.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
11.รอยละของผูศึกษา/ฝกปฏิบัติผานเกณฑมาตรฐานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

*7. รอยละของกิจกรรมนักศึกษาตอจํานวนกิจกรรมทั้งหมด
*8. ระดับความพึงพอใจของผูเ ขารวมโครงการจิตสาธารณะเฉลี่ยทุก
โครงการ
กลยุทธ
1.พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมและการบูรณาการงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน
2.สงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามี
จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานสงเสริมศิลปะ วัฒ นธรรม กีฬา
1. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอดเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
2.โครงการสงเสริมกิจกรรมวิชาการวัฒนธรรมและกีฬา

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา
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5.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :สรางระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได
เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค
เปาประสงค
1.คณะฯมีการบริหารงานที่คลองตัวและโปรง ใส

ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
1.ผลงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตร)

มธ.
1.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2.ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน) ของบุคลากรของหนวยงาน (คณะวิชา สํานัก/สถาบัน
และสํานักงานอธิการบดี)

ตัวชี้วัด
มธ.
1.จํานวนกระบวนงานที่ลดขั้นตอน
2.รอยละของตนทุนที่ลดลง
3.จํานวนนวัตกรรมการบริการ
4.จํานวนกระบวนงานที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน
5.รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
6.จํานวนกิจกรรมที่รวมกับศิษยเกา และภาคประชาชน

3.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน
สกอ.
*4.ภาวะผูนําของผูบริหาร (สกอ7.1)
*5.การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู (สกอ. 7.2)
* 6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
*7.ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
*8.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
*9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
สมศ.
*10.การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ 13)*11.
ผลการประเมินการประกันคุณ ภาพภายใน (สมศ. 15)
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กลยุทธ
1.กําหนดทิศทางการปรับตัวของคณะศิลป
ศาสตรใหสอดรับกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายนอก
2.สรางความเปนเลิศในการบริหารภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลที่ใหความสําคัญ กับความโปรงใส
และ Accountabillityรวมถึงการมีสวนรวม
ของประชาคม ศิษยเกา และประชาชน

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานบริหาร
1. โครงการกิจกรรมดานการวางแผน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวางแผน

2.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการ
3.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
4.โครงการสงเสริมและพัฒนาศิษยเกา
5.โครงการกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับ
ศิษยเ กา

3.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงิน
และงบประมาณ

6. การเพิ่มชองทางการลงทุนและการหารายไดเพิ่มเติมแก
หนวยงาน
7.จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน

รองคณบดีฝายวางแผนรอง
คณบดีฝายการนักศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐาน
การศึกษา
รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
หัวหนาภาควิชา
ผอ.โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายการคลังละ
บริการสังคม
รองคณบดีฝายวางแผน

4.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.โครงการการหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณ ภาพ

รองคณบดีฝายมาตรฐาน
การศึกษา

5.พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
นําไปใชในการบริหารงานในดานตางๆ

10. จัดทําและประเมินความสําเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยง

ผูบริหาร

6.เพิ่มรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธเชิงรุก
เพื่อใหคณะฯ เปนที่รูจักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

แผนงานประชาสัมพันธ
11.โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
12.โครงการพัฒนาระบบ Intranet
13.โครงการเปดบานศิลป

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ

7.พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน
8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและ
นําความรูที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานจริง
9.พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใน
ระดับคณะ ภาควิชา และหนวยงาน
10.พัฒนาระบบและหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและ
บุคลากร

แผนงานสารสนเทศ
14.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

15.โครงการจัดการความรู
แผนงานดานนโยบายและแผน
16.โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนหรือประเมินความสําเร็จ
ของแผน
17.ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เ ชื่อมโยงกับการจัดทําแผน
18.โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
งบประมาณ
19.การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน

รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูบริหาร

รองคณบดีฝายวางแผนประธาน
กรรมการการจัดการความรู
รองคณบดีฝายวางแผน

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
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11.เพิ่มพูนทักษะความรูแกบุคลากรสาย
สนับสนุน
12.ปรับปรุงสวัสดิการและสรางขวัญและ
กําลังใจในการทํางานแกอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

13. สงเสริมมาตรการการรักษาสิ่งแวดลอม
และการปรับปรุงภูมิทัศน

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
20.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะการทํางานและภาษา
21.โครงการดูงานหรือทัศนศึกษาสําหรับบุคลากร
22.โครงการสวัสดิการของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
23. โครงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกผูสรางชื่อเสียงแก
คณะ
24.โครงการมอบรางวัลแกหนวยงานหรือบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

25. จัดทําและประเมินความสําเร็จของแผนลดการใช
พลังงานและทรัพยากร

รองคณบดีฝายวางแผนรอง
คณบดีฝายบริหารทัว่ ไป

รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

6.คาเปาหมายและตัวชี้วัดเปาประสงค
ตารางที่1 คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “ผูสําเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญญาตรีและบัณ ฑิตศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจใน
ศาสตรที่ตนเองศึกษาเปนอยางดีและสามารถนํามาประยุกตใชใหเ ขากับการเปลี่ยนแปลงของโลก”
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
1.ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3.อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4.ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
5.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
6.ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
7.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา
8.บัณฑิตปริญ ญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
9.รอยละของผูใชบัณ ฑิตที่มีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
10.คุณภาพของบัณ ฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มคอ.
11.รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทินนั้นตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโททั้งหมดในปการศึกษานั้น
12.จํานวนผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษาที่ไ ดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทินนั้น

Baseline data
54
55
56
2
5
5
29.71 29.96 29.96
21.31 18.99 18.99
5
6
6
4
6
6
6
6
6

หนวยนับ
ขอ
รอยละ
รอยละ
ขอ
ขอ
ขอ

57
5
30
20
6
6
6

คาเปาหมาย / ป
58
59
5
5
32
34
22
25
7
7
7
7
7
7

4

4

4

ขอ

4

5

5

85.62

97.02

97.02

รอยละ

98

98

98

80

80

80

รอยละ

80

82

82

4

4

4

รอยละ

4

5

5

33

33

33

รอยละ

35

38

40

38

38

40

ชิ้น

42

45

45
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ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
13.ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร
14.ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

Baseline data
54
55
56
7
7
7
6

6

หนวยนับ

66

ขอ

คาเปาหมาย / ป
57
58
59
7
7
7

ขอ

6

6

6

ตารางที่ 2 คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “คณะฯ มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย และดานอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ”
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ
2.จํานวน Visiting scholar/ fellowship/ professor จาก
ตางประเทศและไปยังตางประเทศ
3.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สงออกและรับเขาในป
การศึกษานั้น

Baseline data
54
55
56
10
10
10
3

3

30

30

หนวยนับ

คาเปาหมาย / ป
57
58
59
15
15
20

โครงการ

3
34

คน

4

คน

70

5
70

6
80

ตารางที่ 3 คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “ผลิตและเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและสัง คม”
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
1.ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
2.ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
3.เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา
4.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
5.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
6.ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

54
7

Baseline data
55
7

หนวยนับ
56
7

ขอ

คาเปาหมาย / ป
57
58
59
7
7
7

5

5

5

ขอ

5

5

5

32,346.33

25,951.67

25,951.67

บาทตอคน

30,000

30,000

30,000

3.52
0.41
3.57

6.12
2.95
10.65

6.12
2.95
10.65

รอยละ
รอยละ
รอยละ

7
3.5
10.65

7.5
4
10.8

8
4.5
10.85

ตารางที่ 4 คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “คณะฯสามารถนําความรูที่ไดจากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญของคณะฯ”
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการที่นํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
2.ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
3.กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

Baseline data
54
55
56
2
2
2
3
5

5
5

5
5

หนวยนับ
โครงการ
ขอ
ขอ

คาเปาหมาย / ป
57
58
59
2
2
2
5
5

5
5

5
5
28

ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
4.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการที่ไมเ ก็บคาใชจาย
5.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการแกสังคม
เฉลี่ยทุกโครงการ

Baseline data
54
55
56
2
2
3
4.23
4.23
4.32

โครงการ
คาเฉลี่ย

คาเปาหมาย / ป
57
58
59
2
2
2
4.3
4.3
4.3

ตารางที่ 5 คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ
สังคม”
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
1.ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.การสนับสนุนและสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม
3.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.จํานวนโครงการจิตสาธารณะของอาจารยและบุคลากร
5.รอยละของกิจกรรมนักศึกษาตอจํานวนกิจกรรมทั้งหมด
6.ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจิตสาธารณะ
เฉลี่ยทุกโครงการ

54
3
5
15

Baseline data
55
6
5
15

หนวยนับ
56
6
5
15

ขอ
ขอ
โครงการ

57
6
5
15

2
10
3.5

2
10
3.5

2
15
3.5

โครงการ
รอยละ
คาเฉลี่ย

3
15
4

คาเปาหมาย / ป
58
59
6
6
5
5
15
17
3
20
4

5
20
4

ตารางที่ 6 คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “คณะฯมีการบริหารงานที่คลองตัวและโปรงใส”
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(ที่มาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.)
1.ภาวะผูนําของผูบริหาร
2.การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู
3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4.ระบบบริหารความเสี่ยง
5.การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
6.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
7.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
8.ผลการประเมินการประกันคุณ ภาพภายใน

Baseline data
54
55
56
7
7
7
4
3
3
5
5
5
0
4
4
3.51
4.26
4.26
7
7
7
9
9
9
3.51
4.19
4.19

หนวยนับ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
คะแนน
ขอ
ขอ
ขอ

คาเปาหมาย / ป
57
58
59
7
7
7
4
5
5
5
5
5
5
6
6
4.3
4.5
4.5
7
7
7
9
9
9
4.2
4.25
4.3
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