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บทนํา
หลักการและเหตุผล
แผนกลยุทธเปนการนําแนวทางดานธุรกิจโดยระเบียบวิธีทางการบริหารซึ่งวิเคราะหจากปจจัยทั้งภายนอกและภายในอยางเปนระบบ มุงใหองคกรไดประโยชนสูงสุดและใช
เปนกรอบในการทํางานเพื่อการตัดสินใจในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และจัดทําแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมอื่นตอไป ความสําคัญของแผนกลยุทธโดยสรุปคือ
เปนกรอบในการทํางานเพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อการใหการอนุมัติ หรือการสนับสนุนที่ดี เปนการใหขอมูลเบื้องตนเพื่อการวางแผนโดยละเอียด และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับการการจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําปตอไป
คณะศิลปศาสตรในฐานะหนวยงานทางการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงไดจัดทํา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฯ ฉบับทบทวนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร เพื่อทบทวนแผนกลยุทธฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการระดมสมองของ
ประชาคมคณะศิลปศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานฯ เพื่อรวมกันทํา SWOT และนําผลมาจัดทําเปนแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตร เพื่อนํามาใชในการกําหนดทิศทาง
เปาหมายและการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรในดานตาง ๆ เชน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคปกติและ
โครงการพิเศษ ความกาวหนาทางวิชาการ อีกทั้งยังรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ของคณะฯ โดยคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการที่กลาวมาขางตนคือดาน มหาวิทยาลัย
คูแขง งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ดานปจจัยเสี่ยงดานการลงทุน ตลอดจนความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานของคณาจารยและบุคลากรในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
ที่จะไวกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป จนทําใหคณะฯ บรรลุถึงเปาหมายที่วางไว
สภาพปญหา สถานการณปจจุบัน
ปจจุบันผลจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน (globalization) และยังมีปจจัยสําคัญที่
เปนแรงผลักดันใหมีการปฏิรูปอุดมศึกษาทั่วโลก นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ ไดแก การขยายตัวของปริมาณ นักศึกษาและความตองการการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่เพิ่ม
มากขึ้นทั่วโลกกวา 6 เทาในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมที่มีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อแขงขันกับนานาชาติ ปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูจางงาน และสภาพความจํากัดดานงบประมาณจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจในชวงปลายศตวรรษที่ 20 สําหรับประเทศไทยทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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แนวทางการพัฒนา
ดานการวิจัย
1. ลักษณะของงานวิจัยที่สามารถบูรณาการ ทั้งในแงสาขาวิชา ภาควิชา ทั้งในและนอกหนวยงาน ในและตางประเทศ มีลักษณะโดดเดนเฉพาะสาขาสามารถ
บูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ
2. มีองคความรูดานการวิจัย มีนวัตกรรมการแปล มีระบบการทําวิจัยกลุมที่ยืดหยุนเปลี่ยนแปลงได
ดานวิชาการ
1. มีการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวของ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และหนวยงานภายนอก (ศิษยเกา)
2. หลักสูตรมีความใหมและแตกตาง มีอัตลักษณ มีการประชาสัมพันธหลักสูตรอยางกวางขวาง มี Active Learning สรางหลักสูตรการแปลและลาม สงเสริม
การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ
3. รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีมาตรฐาน สามารถรับนักศึกษาไดตามจํานวนที่ตองการ เนนหลักสูตรที่เปน
การบูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายใน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1. จัดการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอกโดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพิ่มชองทางการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ
2. ใหบริการดานการแปลภาษาตางๆ
3. ใหบริการวิชาการตามความตองการหรือมีสวนชวยในการแกปญหาของชุมชน/สังคม
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. พัฒนาองคความรูไปพรอมกับภารกิจทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ
3. สราง Application ในการเรียนรูทางดานภาษา และวัฒนธรรม
ดานระบบการสนับสนุนวิชาการ (ดานระบบบริหารจัดการ)
1. การพัฒนาสงเสริมความสามารถตามความถนัดของบุคลากร
1.1 มีความเปนธรรมและเสมอภาค
1.2 มีเครื่องมือชวยในการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และภาระงาน แลวใหบุคลากรสายสนับสนุนมีเวลาสําหรับไปพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เชน
ไปทําตําแหนงชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ เปนตน
1.3 มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร
1.4 มีการไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
1.5 จัดสรรงบประมาณอยางยืดหยุนและเหมาะสม
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของบุคลากรและผูบริหาร
3. สรางมาตรฐานการทํางาน ในแตละกระบวนการ ( Service Level Agreement – SLA)
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มีจุดเนนที่จะพยายามใหบรรลุผลใน 3 ประเด็นดังนี้
1. คณะศิลปศาสตรจะเปนสถาบันทางวิชาการที่ไดมาตรฐานสากลชั้นนําของประเทศ
2. มีความเปนเลิศและความแข็งแกรงทางวิชาการ ดวยการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของประเทศ ( High impact research)
3. สรางบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
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การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
จุดแข็ง
1. อาจารยเปนผูมีคณ
ุ วุฒิ มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับมีคณ
ุ สมบัตติ รงกับ
หลักสูตร มีความรูความสามารถทีจ่ ะสอนนักศึกษาไดเปนอยางดี
2.มีอาจารยประจําคณะทีส่ อนภาษาตางประเทศและโครงการพิเศษสวนใหญเปน Native
Speaker
3.หลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและตอบสนองความตองการของสังคม
4. . มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5.คณะมีความโดดเดนดานการจัดการเรียนการสอนดานภาษา เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยใน
กลุมเดียวกัน
6.บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ มคอ. และเปนที่ตองการของตลาดงาน
7.นักเรียนที่เขาศึกษาในคณะเปนนักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ
8.คาเลาเรียนสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุมเดียวกัน
9.มีจํานวนอาจารยชาวไทยเพียงพอในหนวยงาน

จุดออน
1. ขาดแคลนอาจารยผสู อนดานภาษาอาเซียน
2.คณะขาดแคลนการบูรณาการระหวางหลักสูตร
3.การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีจํานวนนอย
4.ผลงานวิจัยโดยรวมมีจํานวนนอย
5.ขาดหนวยงานที่มีกลไกการผลักดันกระบวนการวิจัยเชิงรุก
6.ขาดระบบฐานขอมูลสารสนเทศโดยรวมเพื่อการตัดสินใจ ขาดระบบฐานขอมูลในการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพทุกดาน
7.การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเปนไปในเชิงรุก ยังไมออกไปสู
กลุมเปาหมาย
8.การรับนักศึกษาใหม จํานวนไมเปนไปตามเปาหมาย
9.อัตราการลาออกของอาจารยใหมเพิ่มขึ้น
10. การถายทอดความรูที่จําเปนแกศิษยเการวมถึงกิจกรรมรวมกับสมาคมศิลปศาสตรมีนอย
11. สถานที่ตั้ง และการเดินทางเปนอุปสรรคตอการเลือกเขาศึกษา
12. ชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษามันอย โดยเฉพาะเว็บไซตของคณะฯ
โอกาส
ภาวะคุกคาม
1.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิตคณะศิลปศาสตรมีโอกาสเขาสูต ลาดงาน 1.จํานวนประชากรทีล่ ดลงทําใหจาํ นวนผูเขาศึกษาลดลงดวย
ในกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น
2.แนวโนมการสนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาครัฐและลดการ
2.สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและศักยภาพของภาควิชา คณาจารย และ
สนับสนุนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ศิษยเกาของคณะฯ
3.การเปดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของตางประเทศ
3.การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนทีส่ อนโปรแกรมสองภาษาในประเทศไทย
4.คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยลดลง
อาจทําใหมีผูเลือกเขาศึกษาในโครงการนานาชาติของคณะเพิ่มขึ้นมีผูสนใจศึกษาหลักสูตร
5.หนวยงานภายนอกอื่นๆ เปดหลักสูตรประเภทเดียวกันทําใหเกิดการแขงขันสูง
นานาชาติมากขึ้น
6.มีการเปดหลักสูตรอบรมที่คลายคลึงกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
4.ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลในการติดตอสื่อสารระหวางคนไทยกับตางชาติมากขึ้น 7. ระบบงานบริหารและระเบียบการคลังชาและไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานจริง
5. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจาํ นวนผูตองการพัฒนาภาษาตางประเทศเพิม่ ขึ้นจากอดีต
ทําใหบุคลากรไมมีแรงจูงใจในการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองในแงของงานวิชาการและ
6.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวนผูเ ขาอบรมดานภาษาและการแปลเพิ่มขึ้น งานสอน
5

โอกาส (ตอ)
ภาวะคุกคาม (ตอ)
7.ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันเอื้อใหมีชองทางการสงเสริมการบริการวิชาการแก 8.ระเบียบการรับอาจารยใหมที่ลาหลัง ทําใหการรับสมัครอาจารยใหมยากลําบากมากขึ้น
สังคม
8.การพัฒนาการทองเที่ยวที่จะเพิม่ มากในอนาคต ตองการผูมีความรูดานภาษาและ
วัฒนธรรม
9.นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงานภายนอก
10.ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ การ
สรางหลักสูตรควบปริญญา การฝกงาน การวิจัย
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แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรชาติ

ย 1: ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย
0

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

ย 10: ดานการ
ตางประเทศ
ย 7: ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

ย 1: ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ย 6: ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

0

ยุทธศาสตร
กระทรวง

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

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

ย 3: ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
ย 7: ระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ย 1: สรางบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะ GREATS

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย

ยุทธศาสตรคณะ

ย 1: สรางบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะ GREATS

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

ย 3: สรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

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

ย 5: มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย
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แผนที่กลยุทธคณะศิลปศาสตร พ.ศ.2560-2564
วิสัยทัศน : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ทางดานมนุษยศาสตร และศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมศาสตร
ย1: สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
1.1 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุนนักศึกษาใหมีทัศนคติในการ
เรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน
1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต Life Long Learning และมุงสูความเปนนานาชาติตาม
มาตรฐานสากล
1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active

ย2: สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่ทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0)และปญหาของประเทศโดยเนน
แนวทาง ดังนี้
1) Democracy , 7) Digital, Internet of Things &
Convergence และ 8) Creative, Culture, High Value
Services
Learning
1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงและ 2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจยั และนวัตกรรมที่
เปนสหสาขา (Multidisciplinary)/สหวิทยาการ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
(Interdisciplinary) โดยมุงเนนการวิจัย/นวัตกรรมแบบมี
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS
สวนรวม เพื่อนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบ
1.6 พัฒนาหลักสูตรหรือกลยุทธการรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษาตางชาติทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและนักศึกษาเต็มเวลา (ศศ.) ปญหาสังคม/แกไขปญหาของประเทศ
1.7 พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั /นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ชีวิต (เชน สําหรับศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก) (ศศ.)
2.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั (ศศ.)
1.8 พัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษานําเสนอ
2.5 สนับสนุนและพัฒนางานวิจยั ที่เปนองคความรูเดนของ
หรือเผยแพรผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ (ศศ.)
ศิลปศาสตรสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และพัฒนาเปน
1.9 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝกงานในตางประเทศ
นวัตกรรมได (ศศ.)
(ศศ.)
2.6 การสงเสริมและเผยแพรงานวิจยั (ศศ.)
1.10 สงเสริมแนวทางการศึกษาแบบ Service Learning ตามความรู
ความเชี่ยวชาญของคณะ (ศศ.)

ย3: สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

ย 4: มุง เนนคุณภาพการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม

ย 5: มุง สูความมั่นคง และยั่งยืน ดวย
การบริหารจัดการที่ทันสมัย

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการ

4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการ
การใหบริการวิชาการ วิจยั และ
นวัตกรรมแกชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน
4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร
การตลาดดานการใหบริการ
วิชาการ
4.3 สรางนวัตกรรมการ
ใหบริการวิชาการ (ศศ.)

5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพสูง
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแลและ
รักษาสิ่งแวดลอม
5.5 สราง Branding และคงไวซึ่งอัต
ลักษณธรรมศาสตรเผยแพรผลงานที่
สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย
5.6 สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
5.7 พัฒนา influencer marketing
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและสราง Brand
ของคณะศิลปศาสตร (ศศ.)

วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 3 เรื่อง
3.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศ
3.3 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการและวิจยั จากประชาคม
มหาวิทยาลัย และ/
หรือภาคีภายนอก เพื่อเปนหุน สวนในกาi
สรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิจยั
และ/หรือ ถายทอดองคความรู สูชุมชน
และสังคม

การแสวงหารายได เพื่อสนับสนุนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
การจัดการความรู

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร

ปรัชญา

สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค
สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม
วิสัยทัศน
“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตร ”
คานิยมองคกร

Learning Organization
Analytical mind
Responsibility & Accountability
Teamwork
Spirit of Thammasat
พันธกิจ

L’ARTS

องคกรแหงการเรียนรู
ทักษะการคิดวิเคราะห
ความรับผิดชอบตอหนาที่
การทํางานเปนทีม
จิตวิญญาณธรรมศาสตร

1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ
GREATS

เปาประสงค
สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS 1 มีทักษะ
การเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมี
ทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง
Active Learning2 และปลูกฝงทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต(มธ.)

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

- รอยละของหลักสูตรนานาชาติต อ
หลักสูตรทั้งหมด (แผน 12 มธ.)
- รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ
(แผน 12 มธ.)

1.3 พัฒนาระบบและกลไก
ที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active
Learning

- จํ า นวนโครงการอบรมสั ม มนาการ
จัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน
ก า ร เ น น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ Active
Learning (นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนรายวิชาที่เนนการเรียนการ
สอนในระบบ Active Learning (แผน
12 มธ.)

1

องคประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทั นโลกทั น สั งคม, R-Responsibility สํา นึก รั บ ผิ ดชอบอยางยั่ งยืน, E-Eloquence สื่อสารอยางสรางสรรคทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, TTeam leader เปนผูนํา ทํางานเปนทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร
2

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

กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม - ร อ ยละของอาจารย ที่ ใ ช แ นวทาง
ใหนักศึกษาไดปฏิบตั ิจริงและประยุกตใช Active Learning ในการจัดการเรียน
การสอน (แผน 12 มธ.)
ใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
- ร อ ยละของกิ จ กรรมจิ ต อาสาต อ
จํ า นวนกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด
(นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมรวมกัน
ระหวางนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวม
วางแผนจัดงานและทํากิจกรรมรวมกัน
(นโยบายผูบริหาร)
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
GREATS

- ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT (แผน
12 มธ.)
- รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับ
ผูประกอบการ (Enterpreneur)
(แผน 12 มธ.)
- รอยละของบัณฑิตทีผ่ านการทดสอบ
คุณลักษณะ GREAT และทักษะ
ผูประกอบการ (Enterpreneur) กอน
สําเร็จการศึกษา (แผน 12 มธ.)
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กลยุทธ
1.6 พัฒนาหลักสูตรหรือกลยุทธการรับ
นักศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ตางชาติทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
นักศึกษาเต็มเวลา (ศศ.)

ตัวชี้วัด
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําในองคกรระหวางประเทศ/
หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่ได
งานทํา (แผน 12 มธ.)
- ร อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด (แผน
12 มธ.)

- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
1.7 พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียน
ออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต (นโยบายผูบริหาร)
(เชน สําหรับศิษยเกาหรือ
บุคคลภายนอก) (ศศ.)
1.8 พัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา - รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
เวที ร ะดั บ นานาชาติ ต อ นั ก ศึ ก ษา
และสงเสริมใหนักศึกษานําเสนอหรือ
เผยแพรผลงานในทีป่ ระชุมระดับชาติหรือ ทั้งหมด (แผน 12 มธ.)
นานาชาติ (ศศ.)
ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ
1.9 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ ประสบการณและพัฒนาศักยภาพจาก
การฝกงานในตางประเทศ (ศศ.)
การฝ ก งานในต า งประเทศ (นโยบาย
ผูบริหาร)
- จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปให
1.10 สงเสริมแนวทางการศึกษาแบบ
Service Learning ตามความรูค วาม
คว าม ช ว ย เห ลื อ ท าง วิ ช า กา ร ใ น
เชี่ยวชาญของคณะ (ศศ.)
ประเทศ/ตางประเทศ
(แผน 12 มธ.)
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

เปาประสงค
ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และนําไปใชประโยชนอยาง
บูรณาการและยั่งยืน (มธ.)

กลยุทธ
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจยั และนวัตกรรม ที่ทาทาย ทันสมัย
และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0) และปญหาของ
ประเทศ โดยเนนแนวทาง ดังนี้
1. Democracy
7. Digital, Internet of Things
& Convergence
8. Creative, Culture, High
Value Services

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

ตัวชี้วัด
- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล (ตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ (แผน 12 มธ.)
- รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อ า งอิ ง (citation) ใน Reference
Journal ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI
หรือ Scopus เทานั้น) ตออาจารย
ประจํ า และ/หรื อ นั ก วิ จั ย ประจํ า ที่
ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- จํ า นวนผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค /
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ไ ด รั บ การจดทะเบี ย น
สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รทั้ ง ในและ
ตางประเทศ (แผน 12 มธ.)
- ร อ ยละของจํ า นวนผลงานวิ จั ย /
นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ
(แผน 12 มธ.)
- สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคที่เปนร วมมื อกับ หนว ยงาน
ภา ยน อก /ภ าค อุ ต สา หก รร ม ต อ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด
(แผน 12 มธ.)
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เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้ง ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ
ภายในและภายนอกประเทศ
การสรางงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหนวยงานและระดับ
บุคคล (มธ.)

กลยุทธ
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั /
นวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ตัวชี้วัด
- ระบบและกลไกการบริ ห ารและ
พั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค
(นโยบายผูบริหาร)
- การจั ด ประชุ ม วิ ช าการในระดั บ
นานาชาติ (นโยบายผูบริหาร)

2.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศศ.)

- จํานวนโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
เสริ ม สร างนั ก วิ จั ยที่ มี ศั ก ยภาพในการ
ทํางานวิจัย (นโยบายผูบริหาร)

2.5 สนับสนุนและพัฒนางานวิจยั ที่เปน
องคความรูเดนของศิลปศาสตรสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง และพัฒนาเปน
นวัตกรรมได (ศศ.)
2.6 การสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
(ศศ.)

- จํ า นวนผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรม/งาน
สร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน และ
แก ป ญ หาชุ ม ชน/สั ง คม/ประเทศชาติ
(แผน 12 มธ.)
ร อ ยละของงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง
ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ
(SJR หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น)
ต อ อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ นั ก วิ จั ย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)

3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการ
วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 3 เรื่อง

- จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ในระดั บ Top
500/องคกรระหวางประเทศ(แผน 12
มธ.)
- รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
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เปาประสงค

กลยุทธ
3.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชัน้ นําใน
ตางประเทศ

ตัวชี้วัด
สงออกและรับเขาตอนักศึกษาทัง้ หมด
(แผน 12 มธ.)
- รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละอาจารยแลกเปลี่ยน
ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง (แผน 12 มธ.)
- รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่
สงออกตออาจารยประจําปฏิบัตงิ าน
จริง (แผน 12 มธ.)

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

- จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ผ ล ง า น วิ จั ย
นวั ต กรรม ที่ เกิ ด จากความร ว มมื อกั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกร
ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ / ภ า ค รั ฐ /
ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน (แผน 12 มธ.)
- จํ า นวนบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
เข า ไปมี บ ทบาทในสมาคมวิ ช าชี พ
องค ก รที่ กํ า หนดนโยบายระดั บ ชาติ
และ/หรือนานาชาติ (แผน 12 มธ.)
- จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนใน
ฐานะหุ น ส ว นทางการศึ ก ษาและร ว ม
สง เสริ ม ใหชื่ อเสี ย งและภาพลั กษณ ใ ห
เปนที่รูจักของสังคม (นโยบายผูบริหาร)
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการ
วิชาการแกสังคม

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมัน่ คง และยั่งยืน
ดวยการบริหารจัดการที่ทนั สมัย

เปาประสงค
กลยุทธ
1. คณะฯ สามารถนําความรูทไี่ ดจากการบริการทาง 4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการการ
วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ ใหบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมแก
วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญ ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
ของคณะฯ (มธ.)
4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด
ดานการใหบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการที่คณะฯ เขาไปให
คว าม ช ว ย เห ลื อ ท าง วิ ช า กา ร ใ น
ประเทศ/ตางประเทศ
(แผน 12 มธ.)
- จํานวนชุมชนทีไ่ ดรับการบูรณาการ
องคความรูเพื่อสรางชุมชนตนแบบ
(แผน 12 มธ.)

2 .ใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแก
ชุมชนและสังคม (มธ.)

4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ - ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
(นโยบายผูบริหาร)
(ศศ.
- มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของ
แผนการใหบริการวิชาการแกสังคมและ
บรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ ไม
นอยกวารอยละ 80 (นโยบายผูบริหาร)
- จํานวนนวัตกรรมการใหบริการ
วิชาการ (นโยบายผูบริหาร)

1. พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (มธ.)

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

- ร อยละของความสํ าเร็ จในการจั ดทํ าแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย (แผน 12 มธ.)
- ร อ ยละของอาจารย ที่ ไ ด รั บ การ
เพิ่ ม พู น ความรู / ทั ก ษะ/ประสบการณ
ทั้งในและตางประทศ (แผน 12 มธ.)
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
- รอยละของบุ คลากรสายสนั บสนุน ที่
ได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู / ทั ก ษะ/
ประสบการณ ทั้ ง ในและต า งประเทศ
(แผน 12 มธ.)

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

- ระดับความสําเร็จของคณะฯ ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
(แผน 12 มธ.)

5.5 สราง Branding และคงไวซงึ่
อัตลักษณธรรมศาสตรเผยแพรผลงานที่
สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย

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

2. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย 5.6 สงเสริม ทํานุบาํ รุง ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
และภูมิปญญาไทย
(ศศ.)

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

5.7 พัฒนา influencer marketing เพื่อ - รอยละของการรับนักศึกษาใหมตาม
เผยแพรชื่อเสียงและสราง Brand ของ
เปาหมายที่ตั้งไว (นโยบายผูบริหาร)
คณะศิลปศาสตร (ศศ.)
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ภาคผนวก

การนํา SWOT มาวิเคราะหดวยตาราง TOWS Matrix
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การจัดทํากลยุทธดวยตาราง TOWS Matrix
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

O – โอกาส
1.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตรมีโอกาสเขาสูตลาดงานในกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น
2.สังคมและหนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและศักยภาพ
ของภาควิชา คณาจารย และศิษยเกาของคณะฯ
3.การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่สอน
โปรแกรมสองภาษาในประเทศไทย อาจทําใหมีผูเลือกเขา
ศึกษาในโครงการนานาชาติของคณะเพิ่มขึ้นมีผูสนใจศึกษา
หลักสูตรนานาชาติมากขึ้น
4.ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลในการติดตอสื่อสาร
ระหวางคนไทยกับตางชาติมากขึ้น
5. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูตองการพัฒนา
ภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นจากอดีต

S – จุดแข็ง
1. อาจารยเปนผูมีคุณวุฒิ มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ
มีคุณสมบัติตรงกับหลักสูตร มีความรูความสามารถที่จะสอนนักศึกษาได
เปนอยางดี
2.มีอาจารยประจําคณะที่สอนภาษาตางประเทศและโครงการพิเศษ
สวนใหญเปน Native Speaker
3.หลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและตอบสนองความ
ตองการของสังคม
4. . มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
5.คณะมีความโดดเดนดานการจัดการเรียนการสอนดานภาษา เมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุมเดียวกัน
6.บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ มคอ. และเปนที่ตองการของตลาดงาน
7.นักเรียนที่เขาศึกษาในคณะเปนนักเรียนที่มีคุณภาพ
8.คาเลาเรียนสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐใน
กลุมเดียวกัน
9.มีจํานวนอาจารยชาวไทยเพียงพอในหนวยงาน

W - จุดออน
1. ขาดแคลนอาจารยผูสอนดานภาษาอาเซียน
2.คณะขาดแคลนการบูรณาการระหวางหลักสูตร
3.การตีพิมพผลงานวิชาการระดับนานาชาติมีจํานวนนอย
4.ผลงานวิจัยโดยรวมมีจํานวนนอย
5.ขาดหนวยงานที่มกี ลไกการผลักดันกระบวนการวิจยั เชิงรุก
6.ขาดระบบฐานขอมูลสารสนเทศโดยรวมเพื่อการตัดสินใจ ขาดระบบฐานขอมูล
ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทุกดาน
7.การประชาสัมพันธและกลยุทธทางการตลาดยังไมเปนไปในเชิงรุก ยังไมออก
ไปสูกลุมเปาหมาย
8.การรับนักศึกษาใหม จํานวนไมเปนไปตามเปาหมาย
9.อัตราการลาออกของอาจารยใหมเพิ่มขึ้น
10. การถายทอดความรูที่จาํ เปนแกศิษยเการวมถึงกิจกรรมรวมกับสมาคมศิลป
ศาสตรมีนอย
11. สถานที่ตั้ง และการเดินทางเปนอุปสรรคตอการเลือกเขาศึกษา
12. ชองทางในการสื่อสารกับนักศึกษามีนอย โดยเฉพาะเว็บไซตของคณะฯ

SO STRATEGIES (จุดแข็ง-โอกาส)
ใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส
1.สรางหลักสูตรมีความใหมที่มีความแตกตางและมีอัตลักษณ

WO STRATEGIES (จุดออน-โอกาส)
เอาชนะจุดออนโดยอาศัยประโยชนจากโอกาส
1.พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ และสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานและการตัดสินใจ
2.พัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการสอนภาษาตางประเทศให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสรางนวัตกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคม
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (มธ)
4.สรางระบบสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย

2.รักษามาตรฐานของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
3.สรางชองทางใหมในการบริการวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ผลักดันใหมีการขอรับทุนวิจัยจากภายนอกหนวยงานในลักษณะทีม
วิจัย
5.สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในตางประเทศในเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (มธ)
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6.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหจํานวนผูเขา
อบรมดานภาษาและการแปลเพิ่มขึ้น
7.ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบนั เอื้อใหมีชองทางการ
สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคม
8.การพัฒนาการทองเที่ยวที่จะเพิ่มมากในอนาคต ตองการผูมี
ความรูดานภาษาและวัฒนธรรม
9.นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของหนวยงานภายนอก
10.ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ การสรางหลักสูตรควบปริญญา
การฝกงาน การวิจัย
T – ภาวะคุกคาม
1.จํานวนประชากรที่ลดลงทําใหจํานวนผูเขาศึกษาลดลงดวย
2.แนวโนมการสนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของภาครัฐและลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร
3.การเปดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่มีชอื่ เสียงของตางประเทศ
4.คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาตอระดับ
มหาวิทยาลัยลดลง
5.หนวยงานภายนอกอื่นๆ เปดหลักสูตรประเภทเดียวกันทําให
เกิดการแขงขันสูง
6.มีการเปดหลักสูตรอบรมที่คลายคลึงกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
7. ระบบงานบริหารและระเบียบการคลังชาและไมอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานจริง ทําใหบุคลากรไมมีแรงจูงใจ
ในการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองในแงของงานวิชาการ
และงานสอน
8.ระเบียบการรับอาจารยใหมที่ลาหลัง ทําใหการรับสมัคร
อาจารยใหมยากลําบากมากขึ้น

6.พัฒนาอาจารยใหมีทักษะในการกระตุน นักศึกษาใหมี
ทัศนคติในการเรียนรูดวตนเองทั้งในและนอกหองเรียน (มธ)
7.สรางหลักสูตรแบบบูรณาการโดยความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
8. สรางหลักสูตรสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต / เพื่อพัฒนาตนเอง
รวมทั้งตอบสนองความตองการของสังคมผูสูงอายุ

ST STRATEGIES (จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม)
ใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
1.สรางงานวิจัยที่สามารถบูรณาการ ทั้งขามสาขาวิชาและสามารถ
บูรณาการการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ
2.ทําใหศูนยวิจัยเปนองคกรที่ขับเคลื่อนงานวิจัยอยางเปนอิสระ
3.สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาได
ปฏิบัติจริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน
และสังคม(มธ)
4.นําระบบสหกิจศึกษามาใชเพือ่ สงเสริมวิชาการใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
5.สงเสริมการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

WT STRATEGIES(จุดออน-ภาวะคุกคาม)
ลดจุดออนใหเหลือนอยที่สุด
1.สรางกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรชื่อเสียงของคณะศิลปศาสตร
2.มุงสราง Branding และคงไว ซึ่งอัตลักษณของคณะศิลปศาสตร (มธ)
3.สงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง(มธ)
5.สรางระบบ training สําหรับนักศึกษา
6.สรางระบบเพื่อประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะฯ
7.สรางระบบพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม (เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการทํางาน)
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ
แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ GREATS
1.1 พั ฒ นาอาจารย ใ ห มี ทั ก ษะในการกระตุ น นั ก ศึ ก ษาให มี แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทัศนคติในการเรียนรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ Active Learning
2. โครงการพัฒนาและอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
1.2 สรางหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดชีวิต Life Long Learning และมุงสูความเปน
1. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโท
นานาชาติตามมาตรฐานสากล
หลักสูตรใหม
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA
3. โครงการประเมินหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แผนงานจัดการศึกษา
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบประเมินผลการสอบ
2. โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
3. โครงการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร
1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมการเรียนรูแบบ Active แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Learning
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางแบบ Active Learning
2. โครงการพัฒนาและอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
3. โครงการ Active Learning (โครงการกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี)

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
4. โครงการ Active Learning (โครงการทัศนศึกษาหรือศึกษาในพื้นที่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
5. โครงการจางเหมาดูแลระบบ (ระบบขอโควตาออนไลน)

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบัติ แผนงานกิจการนักศึกษา
จริงและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม
1. โครงการ Open House หลักสูตรปริญญาตรี
2. โครงการกิจกรรมนักศึกษา (โครงการ Asean Seed Camp)
3. โครงการทัศนศึกษาหรือฝกภาคสนามหรือประชุมทางวิชาการนอกสถานที่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

แผนงานจัดการศึกษา
1. โครงการมุงเปาสําหรับพัฒนานักศึกษาใหเขารวมเสนอผลงาน หรือสราง
คณบดี
ผลงานในเวทีระดับนานาชาติ
2 โครงการสัมมนาหรือเผยแพรงานนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/รวม ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่ไดรบั ทุน สกว.
3. โครงการสงเสริมวิชาการ "สรรพศาสตรสรรพศิลป"
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
แผนงานกิจการนักศึกษา
1. โครงการทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร
2. โครงการทุนการศึกษาฉุกเฉินคณะศิลปศาสตร
3. โครงการสงเสริมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการสงเสริมจริยธรรมหรือบําเพ็ญประโยชนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5. โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา
6. โครงการบรรยายพิเศษดานวัฒนธรรมจีนศึกษา
7. โครงการประชุม/สัมมนา/เสวนาวิชาการทางวัฒนธรรมจีนศึกษา

รองคณบดีฝายการนักศึกษา
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
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1.6 พัฒนาหลักสูตรหรือกลยุทธการรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษาตางชาติทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและนักศึกษาเต็มเวลา
(ศศ.)

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโท
หลักสูตรใหม
2. โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

1.7 พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต (เชน สําหรับศิษยเกาหรือบุคคลภายนอก) (ศศ.)

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการอบรมความรูแกหนวยงาน/บุคคลภายนอก

1.8 พัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษา
นําเสนอหรือเผยแพรผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
(ศศ.)

แผนงานกิจการนักศึกษา
1. โครงการสนับสนุนการนําเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและ
รองคณบดีฝายวิชาการ
นานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรูในการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และ ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
การเสนองานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.9 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝกงานใน
ตางประเทศ (ศศ.)

แผนงานกิจการนักศึกษา
1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการฝกงานในตางประเทศหรือการ
ทํางานในองคกรระหวางประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. โครงการสงเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษา

1.10 สงเสริมแนวทางการศึกษาแบบ Service Learning ตาม
ความรูความเชี่ยวชาญของคณะ (ศศ.)

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการบริการวิชาการแกสงั คมของหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

รองคณบดีฝายวิชาการ
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม แผนงานวิจัย
ที่ทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล 1. โครงการมุงเปาเพื่อสรางงานวิจัยตามยุทธศาสตรของคณะฯ
ประเทศไทย 4.0) และปญหาของประเทศ โดยเนนแนวทาง ดังนี้ 2. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ
1. Democracy
7. Digital, Internet of Things & Convergence
8. Creative, Culture, High Value Services
2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนสห
สาขา (Multidisciplinary)/สหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary)
โดยมุงเนนการวิจัย/นวัตกรรมแบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบปญหาสังคม/แกไขปญหาของ
ประเทศ

แผนงานวิจัย
1. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางศิลปศาสตรจากนักวิชาการ
อาคันตุกะ
2. โครงการ “ทองถิ่นรังสิต” เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารโรคซึมเศราในสถาบันการศึกษา
4. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ)

2.3 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย /นวั ต กรรม ให มี แผนงานวิจัย
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
1. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูราชนครินทร (เชน จัดหาอุปกรณสํานักงาน,
คาจดโดเมนเนมเว็บไซตศนู ยฯ, พัฒนาระบบ digital humanities และการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง)
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยของฝายวิจัย
2.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศศ.)

แผนงานวิจัย
1. โครงการพี่เลี้ยงวิจัยและทีป่ รึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

ผูรับผิดชอบ
คณบดี
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา

รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา

รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
2.5 สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่เปนองคความรูเดนของศิลป แผนงานวิจัย
ศาสตร ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด จ ริ ง และพั ฒ นาเป น 1. โครงการมุง เปาเพื่อสรางงานวิจัยตามยุทธศาสตรของคณะฯ
นวัตกรรมได (ศศ.)
2. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนวิจัยคณะ

2.6 การสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย (ศศ.)

แผนงานวิจัย
1. โครงการเงินอุดหนุนการตีพมิ พ/เผยแพรผลงานวิจยั
2. โครงการสนับสนุนและจัดทําวารสารและสื่อสิ่งพิมพวิชาการ (วารสารตางๆ
ของคณะ)
3. โครงการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้น แผนงานวิจัย
นําในตางประเทศที่เชี่ยวชาญใน 8 เรื่อง ( ศิลปศาสตร เนน 1,7 1. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางศิลปศาสตรจากนักวิชาการ รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
และ 8)
อาคันตุกะ
แผนงานจัดการศึกษา
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการกับ ม.คูสัญญา
3.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้น แผนงานจัดการศึกษา
นําในตางประเทศ
1. โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมพิเศษ
2. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะตางประเทศ Visiting Scholar
3. โครงการสงเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
4. โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติ
5. โครงการสนับสนุนใหนักศึกษา หรือ คณาจารยของคณะฯ เขารวมกิจกรรม

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

คณบดี
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
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แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
6. โครงการเจรจาและลงนามขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชัน้ นําใน
ตางประเทศ
7. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ
แผนงานวิจัย
1. โครงการตอนรับ/รับรองอาคันตุกะชาวไทยและชาวตางประเทศ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

3.3 สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ จั ย จาก แผนงานจัดการศึกษา
ประชาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเปนหุนสวน 1. โครงการเจรจาธุรกิจ
คณบดี
ในการสร า งความเข ม แข็ ง ทางวิ ช าการและวิ จั ย และ/หรื อ
ถายทอดองคความรู สูชุมชนและสังคม
แผนงานวิจยั
1. โครงการ 100 ป พระประสูติกาลสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ คณบดี
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
2. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ นานาชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล
4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการการใหบริการวิชาการ วิจัยและ แผนงานวิจัย
นวัตกรรม แกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
1. โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการ (โครงการศิลปเสวนา)
2. โครงการ “ทองถิ่นรังสิต” เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารโรคซึมเศราในสถาบันการศึกษา
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการอบรมความรูแกหนวยงาน/บุคคลภายนอก
2. โครงการบริการวิชาการแกสงั คมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจยั และการพัฒนา
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
26
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4.2 สรางมูลคาเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาด
ดานการใหบริการวิชาการ

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

4.3 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ (ศศ.)

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
5.1 นําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนา แผนงานบริหาร
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง
1. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะศิลปศาสตร
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. โครงการสนับสนุนการขอตําแหนงชํานาญการพิเศษของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
2. โครงการพัฒนาอาจารยชาวไทยและตางประเทศ (CHANGE)
3. โครงการสัมมนาเพื่อการบริหารสายสนับสนุนวิชาการ
4. โครงการสัมมนาอาจารยใหม
แผนงานบริหาร
1. โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเรื่องการผลักดันใหแผนฯบรรลุตามวิสัยทัศน
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนาและสรางนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีดา นการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ

ผูรับผิดชอบ

ผูชวยคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
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5.4 สรางระบบและกลไกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม

แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ

แผนงานวิจัย
1. โครงการใหความรูเรื่องการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและโครงการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
2. โครงการจัดการความรูระดับคณะ ภาควิชาและโครงการพิเศษและสาย
สนับสนุน
แผนงานบริหาร
1. โครงการปรับปรุงหองหัวหนาภาควิชา ชัน้ 2 คณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต

5.5 สราง Branding และคงไวซงึ่ อัตลักษณธรรมศาสตรเผยแพร
ผลงานทีส่ รางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย

แผนงานบริหาร
1. โครงการจัดทําเว็บเพจ คณะศิลปศาสตร ดวยมาตรฐาน Webometrics
2. โครงการคาโฆษณา/ประชาสัมพันธ

5.6 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน

แผนงานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา
1. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอดเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

5.7 พัฒนา influencer marketing เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและ
สราง Brand ของคณะศิลปศาสตร (ศศ.)

แผนงานบริหาร
1. โครงการคาโฆษณา/ประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
ผูชวยคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
ผูชวยคณบดีฝา ยประชาสัมพันธและ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝายบริหารทั่วไป

ผูชวยคณบดีฝา ยประชาสัมพันธและ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คาเปาหมายและตัวชี้วัดเปาประสงค
การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดของคณะฯ แบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. ใชคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2. กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 4 ปที่ผานมา โดยขึ้นอยูกับบริบท
ของตัวชี้วัดและการดําเนินงานในดานนั้นๆ ของคณะฯ เปนสําคัญ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบรอบปงบประมาณ
*กําหนดคาเปาหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด, **กําหนดคาเปาหมายตาม Baseline Data ของคณะฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
1.1 ความพึ ง พอใจของนายจ า งที่ มี ต อบั ณ ฑิ ต ตาม
คุณลักษณะ GREAT*
1.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเกี่ยวกับผูประกอบการ (Enterpreneur)*
1.3 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดใหผูเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัต*ิ
1.4 รอยละของอาจารยที่ใชแนวทาง Active Learning
ในการจัดการเรียนการสอน*
1.5 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง
Active Learning**
1.6 รอยละของบัณ ฑิต ที่ผา นการทดสอบคุ ณลัก ษณะ
GREAT และทัก ษะผูป ระกอบการ (Enterpreneur)
กอนสําเร็จการศึกษา*

หนวยวัด

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

รอยละ

N/A

N/A

N/A

81.39

88

89

90

92

รอยละ

N/A

N/A

N/A

N/A -

-

-

30

40

รอยละ

N/A

N/A

N/A

100

85

90

95

100

รอยละ

N/A

N/A

16.03

55.44

55

60

*

*

จํานวน

N/A

N/A

N/A

167

175

175

*

*

รอยละ

N/A

N/A

N/A

-

-

-

60

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

ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

1.7 รอยละของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรทั้งหมด*

รอยละ

4/36*100
=11.11

5/36=*100
13.89

5/35*100
=14.29

5/35*100
=14.29

35

36

38

40

รอยละ

0.22

0.49

0.91

0.75

4

6

8

10

รอยละ

N/A

N/A

N/A

-

-

-

-

-

รอยละ

0

0

0.05

0.05

0.07

0.1

0.15

0.2

โครงการ

N/A

4

5

5

5

6

6

7

โครงการ

N/A

1

2

3

4

4

5

5

รอยละ

33.33

36.36

36.36

36.36

37.50

40.00

42.50

45.00

โครงการ/
กิจกรรม

N/A

N/A

N/A

2

3

4

5

5

รอยละ

N/A

N/A

N/A

2

4

6

8

10

1.8 ร อยละของนั กศึ ก ษาเต็ ม เวลาชาวต า งชาติ ต อ
นักศึกษาทั้งหมด*
1.9 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําในองคกร
ระหวางประเทศ/หนวยงานในตางประเทศตอบัณฑิตที่
ไดงานทํา* (ตัวชี้วัดกลางของ มธ.)
1.10 ร อยละของนั กศึกษาที่ ไ ดรับ รางวัล ในเวทีระดั บ
นานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด*
ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
1.11 จํานวนโครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะ
และเพิ่มศักยภาพอาจารย**
1.12 จํานวนโครงการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิค การสอน การเนนการสอนระบบ Active
Learning**
1.13 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด**
1.14 จํานวนกิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษาปริญญา
ตรีภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อใหมีการรวมวางแผนจัด
งานและทํากิจกรรมรวมกัน**
1.13 รอยละของนักศึกษาที่ไดรบั ประสบการณและ
พัฒนาศักยภาพจากการฝกงานในตางประเทศ**

30

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

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

Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
63
64

4/247*100
=1.62

3/243*100
=1.23

6/234*100
=2.56

5/235.5*100
=2.12

30

30

30

30

5/262*100 8/263=*100
=1.91
3.04

11/260*100
=4.23

6/261.5*100
=2.29

15

15

15

15

แผนงาน)

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

เรื่อง/
ผลงาน

0

0

0

0

1

1

1

1

เรื่อง/
ผลงาน

1

1

1

2

2

2

2

2

รอยละ

0.19

0.19

1.15

0.57

20

20

20

25
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ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

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

หนวยวัด

Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
63
64

สัดสวน

0.06

0

0.1

0.09

0.4

0.5

0.6

0.7

ผลงาน

N/A

N/A

N/A

11

11

11

*

*

4

5

5

5

5

5

12.00

13.50

15.00

16.50

(รอการกําหนดนิยามตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากกองแผนงาน มธ.)

ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
2.8 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
คะแนน
4
4
งานสรางสรรค**
2.9 รอยละของจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยที่
12/262*100 21/263*100
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติตอจํานวน รอยละ
= 6.11
= 7.98
อาจารยทั้งหมด**
2.10 การจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ**
ครั้ง/ป
1
2
2.11 จํ า นวนโครงการอบรมสั ม มนาเพื่ อ เสริ ม สร า ง
โครงการ
2
3
นักวิจัยที่มีศักยภาพในการทําวิจัย**

28/260*100 16/260.5*100
= 10.77
= 6.14
3

2

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
3.1
จํ า นวนความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ/วิ จั ย กั บ
โครงการ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/องคกรระหวางประเทศ**
3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทีส่ งออกและรับเขา
รอยละ
ตอนักศึกษาทั้งหมด*
3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน
รอยละ
อาจารยประจําทีป่ ฏิบัติงานจริง**
3.4 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอจํานวน
รอยละ
อาจารยประจําทีป่ ฏิบัติงานจริง*
3.5 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนทีส่ งออกตออาจารย
รอยละ
ประจําปฏิบัติงานจริง*
3.6 จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจยั นวัตกรรม ที่เกิดจาก
หลักสูตร/
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้ นํา Top 500/องคกร
ผลงาน
ระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน**
3.7 จํานวนบุคลากรของคณะฯ ที่เขาไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ องคกรที่กําหนดนโยบายระดับชาติ
คน
และ/หรือนานาชาติ**
ตัวชี้วัดตามนโยบายของผูบริหาร
3.8 จํานวน MOU กับหนวยงานเอกชนในฐานะหุนสวน
ทางการศึกษาและรวมสงเสริมใหชื่อเสียงและภาพลักษณ MOU
ใหเปนที่รูจักของสังคม**

Baseline data
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59

ปงบประมาณ
60

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
61
62
63
64

19

22

25

12

12

12

*

*

3.74

2.04

3.14

5.8

5.8

5.8

*

*

20.23

16.76

21.49

30.56

30.56

30.56

*

*

4.29

5.58

7.76

6.40

15

16

18

20

2.10

2.35

1.15

2.27

5

6

8

10

N/A

N/A

N/A

0.75

1

1

*

*

N/A

N/A

N/A

10

10

10

*

*

N/A

N/A

N/A

1

2

3

4

5
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ยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

หนวยวัด

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

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

3

5

5

5

5

6

6

6

N/A

N/A

N/A

-

-

1

1

1

76.8

83.4

84.8

83.34

85

85

85

85

N/A

100

100

100

100

100

100

100

N/A

N/A

N/A

-

-

1

1

1

ยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดเปาประสงคและผลผลิต

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12
5.1 รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย*

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

รอยละ

-

-

-

95

100

100

100

100
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Baseline data
คาเปาหมาย
หนวยวัด ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
57
58
59
60
61
62
63
64

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

100

100

100

17.48

100

100

100

100

100

100

89

100

100

100

100

100

N/A

N/A

N/A

9

9

9

9

9

-

-

-

87.49

100

100

100

100

N/A

N/A

N/A

N/A

3

4

4

5

3.84

4.17

4.34

4.34

4.40

4.45

4.50

4.55

N/A

N/A

N/A

N/A

3

4

4

5

18

20

16

13

14

15

16

17
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ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ 2560 – 2564
ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ
GREATS
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ

1. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในเวทีระดับ
นานาชาติตอนักศึกษาทั้งหมด
1. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับ
นานาชาติ (SRJ หรือ ISI หรือ Scopus เทานั้น) ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบตั ิงาน
จริง

คาเปาหมาย*
หนวยวัด

ปงบประมาณ
60

ปงบประมาณ
61

รอยละ

(2/3,878)*100 (4/3,878)*100
=0.05
=0.1

รอยละ

(5/235.5)*100 (7/235.5)*100
=2.12
=2.97

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
62
63
64

*

*

*

*

*

*

* กําหนดคาเปาหมายตามผลการดําเนินงานจริงในปงบประมาณที่ผานมา

36

