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วิสัยทัศน  มธ.เปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียท่ีไดมาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสรางองคความรูและการแกปญหาของประเทศ โดยยึดมั่น  

  คุณธรรมและประโยชนของประชาชน  

พันธกิจ   ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางิวชาการ  

  แกสังคม สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี  1 :   ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตร และสงเสริมการทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ใหแกประชาชนและสังคม 

เปาประสงค มธ. :  บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเร่ืองความเปนธรรมศาสตร และมีบทบาทในการสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาสังคมรวมกับ  

   ภาคประชาชน 

เปาประสงค ศศ. : บุคลากรและนักศึกษามีสํานึกในความเปนสวนรวม เนนความเปนธรรม และมีบทบาทในการสงเสริมประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม รวมพัฒนาสังคมและ  

                                          ชุมชน 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มธ. มธ. ศศ. (ผูรับผิดชอบ) ภาควิชา / โครงการ ปดําเนินการ งบ 

1. ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตรใน

หมูนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

ในการดํารงรักษา ความถูกตอง ความ

เปนธรรม รวมทั้งวิถีประชาธิปไตย 

 

แผนงานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ

กีฬา 

1. จัดทําแผนทํานุบํารุงสังคม 

ประชาธิปไตย และจิตวิญญาณ

ธรรมศาสตร (สกอ.) 

2. ดําเนินงานตามแผนในขอ 1 

3. รณรงคใหบุคลากรนักศึกษาตระหนัก

1.1 แผนสงเสริมจิตวิญญาณธรรมศาสตร 

(รองคณบดีฝายการนักศึกษา/รองคณบดี

ฝายบริหาร) 

1) สงเสริมโครงการ และกิจกรรมที่

สงเสริมจิตอาสา และตระหนักในคุณคา

ของวิถีประชาธิปไตย คุณธรรม และการ

กีฬา 

 2554-2559  
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ในสิทธิ หนาที่ของตน ยึดม่ันในความ

ซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบตอ

สังคม 

4. กํากับดูแลใหนักศึกษามีความ

ประพฤติทางกายและวาจาตามกรอบ

วัฒนธรรมไทย 

5. สงเสริม/ปลูกฝงจิตวิญญาณ

ธรรมศาสตร ใหกับประชาคม

ธรรมศาสตร (บุคลากร/นักศึกษา) และ

สังคม 

2. สรางระบบและกลไกในการ

ผลักดันใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม

รวมกับชุมชน ในดานศิลปะ 

วัฒนธรรม และกีฬา 

1. จัดทําแผนดานศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย (มธ.) 

2. ดําเนินงานตามแผนในขอ 1 

3. ออกแบบระบบและกลไกในการ

ผลักดันใหนักศึกษาทํากิจกรรม 

4. อนุรักษ สืบทอด บูรณาการ และ

สรางสรรค ศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิ

ปญญาไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.1 แผนสงเสริมการทํากิจกรรม 

(รองคณบดีฝายการนักศึกษา/รองคณบดี

ฝายวิชาการและวิจัย) 

1) สงเสริม สนับสนุนการสรางกลุมผูนํา

นักศึกษาในการทํากิจกรรมที่เนนชุมชน

และสรางเครือขายนักกิจกรรม  

2) สงเสริมโครงการมอบรางวัลสําหรับ

นักศึกษาเรียนดี /นักศึกษาทํากิจกรรม

ดีเดน /  นักศึกษาสรางช่ือเสียงใหแกคณะ  

 

 

2554-2559  

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมี " พ้ืนที่

หรือเวที " ใหนักศึกษา อาจารยและ

บุคลากรไดแสดงออกและแลกเปล่ียน

1. โครงการสรางเครือขายทั้งภายในและ

ภายนอก และใชเครือขายใหเปน 

3.1 แผนจัดหา “พื้นท่ี” เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

(คณบดี/รองคณบดีฝายการนักศึกษา)       

 

                                                                                       

2554-2559 
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แนวความคิดทางดานสังคม

ประชาธิปไตยและศิลปะ วัฒนธรรม

เพ่ิมขึ้น 

ประโยชนในการทํางานใหมากขึ้น 

2. โครงการเวทีสัมมนาประชาคม

ธรรมศาสตร 

1) ปรับปรุงหองคอมมอนรูม และภูมิทัศน

คณะศิลปศาสตร 

2) จัดทํา website / จุลสารขาวฝายการ

นักศึกษา 

3) จัดโครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  

 2554-2556 

4. สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางผูตางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ รวมทั้งการสรางความ

เขาใจในวัฒนธรรมสากลที่เปนพ้ืนฐาน

การอยูรวมกันของประชาคมโลก 

1. จัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย/

ตางประเทศ 

2. จัดกิจกรรม/กีฬาของบุคลากรเพ่ือ

เช่ือมความสัมพันธทั้งภายใน และ

ภายนอก มธ. 

4.1 แผนสรางความเขาใจความตางทาง

วัฒนธรรม 

(ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ) 

1) จัดโครงการสรางความเขาใจความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

 

4.2 แผนวิเทศสัมพันธ 

(ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ) 

1) จัดโครงการสรางความรวมมือกับ

สถานฑูตประเทศตางๆ เพ่ือการ

ประชาสัมพันธและการแลกเปล่ียนดาน

วัฒนธรรม 

 

 2554-2556 

 

 

 

2554-2556 
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ยุทธศาสตรท่ี  2 :  สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดมาตรฐานสากลและแกไขปญหาของสังคม   

เปาประสงค มธ. :  สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลในการแกไขปญหาของประเทศ 

เปาประสงค ศศ. : สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลและพัฒนาความเปนมนุษย 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มธ. มธ. ศศ. (ผูรับผิดชอบ) ภาควิชา / โครงการ ปดําเนินการ งบ 

1. พัฒนาคุณภาพของปจจัยที่

สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและ

คุณภาพงานวิจัย 

แผนงานวิจัย 

1. จัดทําแผนดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย (สกอ.) 

2.การเพ่ิมปริมาณงานวิจัย 

1) จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใน

การทําวิจัย การสรางส่ิงประดิษฐ การจด

สิทธิบัตร 

      2) พัฒนาหลักสูตรที่เนนการวิจัย 

      3) สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย การ

สรางส่ิงประดิษฐ การนําผลงานไปจด

สิทธิบัตร 

       4) ขยายงานการบริหารงานวิจัย 

ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให

1.1 แผนบริหารจัดการงานวิจัย 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) จัดทําแผนดานการวิจัย 

2) เพ่ิมปริมาณงานวิจัย 

-  พัฒนาหลักสูตรที่เนนการวิจัย 

-  จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํา

วิจัย 

-  สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย โดยใหทุน 

เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ  

- สรางระบบผูชวยวิจัย (RA) 

-  ปรับภาระหนาที่ของงานศูนยวิจัย 

 - สรางเครือขายการวิจัยการแสวงหาทุน

 2554-2559 

 

2554-2556 

 

 

 

 

 

2554-2556 

2554-2556 
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สามารถรองรับงานวิจัยที่เพ่ิมมากขึ้น 

      5) สรางเครือขายการวิจัยการ

แสวงหาทุนจากภายนอก และการทํา

วิจัยกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา  

       6) การพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมให

เปนนักวิจัย 

      7) สรางระบบผูชวยวิจัย (RA) 

 

3. การเพ่ิมคุณภาพงานวิจัย 

     1) พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใน

ดานการวิจัย 

     2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการ

วิจัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ 

     3) การสรางกระบวนการวิจัยในการ

ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (Peer 

review) 

    4) สงเสริมการดําเนินงานทางดาน

จริยธรรมการวิจัยในคนและใน

สัตวทดลอง ตลอดจนการวิจัยที่

จากภายนอก      

1.2 แผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย               

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

2)พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาในดานการวิจัย 

3) พัฒนาศักยภาพอาจารยใหมใหเปน

นักวิจัย 

4) สรางมาตรการในการลดภาระงานสอน

หรืองานบริหาร 

1.3 แผนการเพิ่มคุณภาพงานวิจัย 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) สรางระบบประเมิ นคุณภาพงานวิจัย 

(Peer review) 

2) สงเสริมการดําเนินงานทางดาน

จริยธรรมการวิจัยในคนและใน

สัตวทดลอง 

3) สงเสริมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ

 

  2554-2559                      

 

 

 

 

 

 

 

2554-2559 
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เก่ียวของกับความ ปลอดภัยทางชีวภาพ 

     5) การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

     6) สรางเครือขายทั้งภายในและ

ภายนอก และใชเครือขายใหเปน

ประโยชนในการทํางานใหมากขึ้น 

4. การเผยแพรผลงานและการนําไปใช

ประโยชน 

     1) การถายทอดผลงานวิจัยเพ่ือใหมี

การใชประโยชน  

     2) พัฒนาองคความรูจากการวิจัย

ไปสูการเรียนการสอนการ ใหบริการ

วิชาการ และประโยชนในเชิงพาณิชย 

     3) พัฒนาวารสารวิชาการของ

หนวยงาน/มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพอยู

ในระดับสากล 

     4) จัดประชุมวิชาการในระดับ

นานาชาติ (หมุนเวียนกันจัด) 

ตีพิมพในวารสารระดับชาติและระดับ

นานาชาต ิ

4) สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก 

5) สรางงานวิจัย/งานสรางสรรคในเชิง

เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative economy) 

และเชิงพัฒนา opensource software 

1.4 แผนงาน เผยแพรผลงานและการ

นําไปใชประโยชน 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) ถายทอด /แปลผลงานวิจัยเพ่ือใหมีการ

ใชประโยชน  

2) พัฒนาองคความรูจากการวิจัยไปสูการ

เรียนการสอน การใหบริการวิชาการและ

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

3) พัฒนาวารสารวิชาการของคณะใหมี

คุณภาพอยูในระดับสากล 

4) จัดประชุมวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาต ิ/จัดการอบรมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิศูนยการแปล  

5) จัดโครงการแลกเปล่ียนอาจารยและ

 

 

 

 

 

2554-2559 

 

2554-2556 

 

 

 

 

2554-2556 
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นักวิจัยโดยเนนระดับบัณฑิตศึกษา 

6) สนับสนุนและปรับปรุงวารสารของ

ศิลปศาสตรใหเขาอยูในฐานขอมูล

งานวิจัย 

7) จัดทํา e-journal 

 1.5 แผนวิเทศสัมพันธ 

(ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ) 

1) ทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา  

 

 

 

 

 2554-2556                             

2. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 

(Center of Excellence) การวิจัยเฉพาะ

ดานที่ มธ. มีศักยภาพ โดยมีการ

พัฒนาจากหนวยวิจัยเฉพาะทางและ

กลุม cluster 

 

 

 

 

 

1. ใหการสนับสนุนการดําเนินของ

หนวยวิจัยเฉพาะทาง 

2. จัดกลุมวิจัย (cluster) เพ่ือสรางความ

เปนเลิศในการสรางผลงานวิจัย 

3. การถายทอดความรูจากการวิจัยเพ่ือ

การนําไปใชประโยชน 

2.1 แผนจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

(คณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) วางแผนจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางและ/

หรือศูนยการวิจัยแบบสหวิทยาการ 

2)วางแผนจัดตั้งกลุมวิจัย (cluster), 

research forum และนักวิจัยพ่ีเล้ียง 

3) ตั้งศูนยการศึกษาทั่วไป 

 2554-2559 

 

 

 

 

 

2554-2556 
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3. สงเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความ

ตองการของสังคมการเปล่ียน แปลง

ของสังคมไทย สังคมโลก และการ

แกปญหาสังคม 

1. สนับสนุนคณะ/สถาบันวิจัยทางดาน

สังคมศาสตร และสนับสนุนการจัดตั้ง 

cluster ทางดานสังคม และ

มนุษยศาสตร 

2. สรางงานวิจัย/งานสรางสรรคในเชิง

เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

economy)  และเชิงพัฒนา open source 

software 

                               -    

4. สรางระบบกลไกการใชทรัพยากร

รวมกันในการทําวิจัย โดยเฉพาะการ

ทําวิจัยในกลุมคณะทางดาน

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่

ตองใชอุปกรณเฉพาะทางที่มีราคาสูง 

 

1. จัดทําบัญชีรายการอุปกรณการวิจัยที่

มีอยูตามหนวยงานตาง ๆ 

2. จัดทําขอตกลงการใชอุปกรณในบัญชี 

3. แตงตั้งคณะบุคคลกํากับดูแลการ

ดําเนินการตามขอตกลง 

4.1 แผนการบริหารจัดการใชทรัพยากร

รวมในการทําวิจัย 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวม 

2) สงเสริมใหมีการทําวิจัยรวมในระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

 2554-2559  
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ยุทธศาสตรท่ี  3 :  จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของประเทศและภูมิภาค รวมท้ังกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูดอยโอกาส   

เปาประสงค มธ. :  ผูสําเร็จการศึกษาท้ังบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณธรรมและมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

เปาประสงค ศศ. : ผูสําเร็จการศึกษาท้ังบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณธรรม เขาใจมนุษยและสังคม มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล  

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มธ. มธ. ศศ. (ผูรับผิดชอบ) ภาควิชา / โครงการ ปดําเนินการ งบ 

1. พัฒนาปจจัยที่สนับสนุนการเรียน

การสอนใหไดมาตรฐานและเปนที่

ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสงเสริม

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่

เนนการวิจัยเปนสําคญั 

แผนงานจัดการศึกษา 

1. การจัดการศึกษา 

2. การจัดตั้ง endowment fund เพ่ือดึงผูมี

ศักยภาพโดดเดนมาเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยระดมจากศิษยเกา 

 

 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การนํา Open source software มาใช

ในการเรียนการสอน   

2. รณรงคใหเคารพ/ไมละเมิดใน

ทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

3. พัฒนาหลักสูตร 

4. พัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย

1.1 แผนงานจัดการ

ศึกษา                            (รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย)   

1) จัดการศึกษาใหมีความเปนสากลและ

ความเปนนานาชาต ิ

2) จัดตั้ง Endowment fund เพ่ือดึงผูมี

ศักยภาพโดดเดนมาเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยระดมจากศิษยเกา ฯลฯ 

3) สรางระบบผูชวยสอน (TA) จาก

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) สรางเครื่องมือวัดมาตรฐานการศึกษา 

2) รณรงคใหเคารพในทรัพยสินทาง

 2554-2559 

 

 

 

 

 

 

2554-2559 

 

2554-2556 
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สนับสนุนวิชาการ 

5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง IT    

6.พัฒนาแหลงคนควา (หองสมุด หอง

คอมพิวเตอร ฯลฯ) 

7. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดวย

ตนเอง 

8. สรางระบบตรวจสอบการรับบุคคล

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐาน 

เปนธรรม และตรวจสอบได 

9. สงเสริมการพัฒนาตําราและวารสาร

ภาษา ตางประเทศ 

10. ใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอน และการเรียนรูของ

นักศึกษา 

11. โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่

ปรึกษาอยางเขมขน (โดยใหนักศึกษา

ไดรับการดูแลอยางใกลชิด ทั้งดานการ

เรียนและการใชชีวิตในสังคม) 

12. สงเสริมการเปดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยและ

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยจาก

ปญญาของผูอ่ืน 

3) พัฒนาหลักสูตร  

4 )  พัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ  

5) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง IT  

6) พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-

Access Center) ใหเปนแหลงคนควา

ทางวิชาการ 

7) สงเสริมการพัฒนาตําราและวารสาร

ภาษาตางประเทศ 

8) ใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา

และนํา Open source software /         

e-learning  

9)  จัด โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่

ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

10)  สงเสริมการเปดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย  

11) จัดโครงการระบบตรวจสอบคุณภาพ

2554-2556 

2554-2556     

2554-2556 

 

2554-2556 
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วิทยานิพนธ 

13. โครงการระบบตรวจสอบคุณภาพ

บัณฑิต เชน EXIT  EXAM 

14. สรางเครือขายทั้งภายในและ

ภายนอก และใชเครือขายใหเปน

ประโยชนในการทํางานใหมากขึ้น 

 

แผนงานจัดการศึกษาและแผนงาน

กิจกรรมนักศึกษา 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติทุกดาน (สกอ.) 

2. ดําเนินการตามแผนในขอ 1 

บัณฑิต  

12) สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก

และใชเครือขายใหเปนประโยชนในการ

ทํางานใหมากขึ้น 

13) การรับนักศึกษาระบบรับตรง  

 

2. ผลักดันการเรียนการสอนที่มีการ

คนควาวิจัยดวยตนเองทุกระดับ การ

เรียนรูจากประสบการณจริง รวมทั้ง

การศึกษาในลักษณะsocial  

entrepreneur 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการความรวมมือกับ

ผูประกอบการเพ่ือใหนักศึกษาฝก

ปฏิบัติงาน 

2. สรางระบบผูชวยสอน (TA) 

2.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(รองคณบดีฝายการนักศึกษา) 

1) สงเสริมระบบนักศึกษาฝกปฎิบัติงาน  

 

 

 2554-2559  



                                                                                                                                                                                                                                                                               แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ต.ค.2554-ก.ย.2559) คณะศิลปศาสตร  
                                                                                                                                                                                                                                               ท่ีนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  (แผนผูบริหาร) 

12 

 

 

3. สรางหลักสูตรใหมและพัฒนา

หลักสูตรเดิมใหตอบสนองความ

ตองการของสังคม การเปล่ียนแปลง

ของสังคมไทย สังคมโลก มีอัตลักษณ 

ที่โดดเดนและแตกตางจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืน โดยการระดม

ความรู ความเช่ียวชาญใน มธ. 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ประเมินหลักสูตรในปจจุบันทุก

ระดับ 

2. ตั้งคณะบุคคลที่เช่ียวชาญเพ่ือจัดทํา

หลักสูตรที่โดดเดนและตอบสนอง

ความตองการของสังคม 

3.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(คณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) ประเมินหลักสูตรทุกระดับ 

2) สนับสนุนการขยายการศึกษาใหครบ 3 

ระดับ  

3) สนับสนุนการเปดหลักสูตรใหมที่โดด

เดนและตอบสนองความตองการของ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

2554-2559 

 

2554-2556 

 

4. จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

นานาชาติที่สอดคลองกับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบริบท

ขององคความรู/สาขาวิชา(discipline) 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/

ประเทศ เพ่ือเปดมหาวิทยาลัยไปสู

ความเปนนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. จัดทําแผนขับเคล่ือนการศึกษาสูความ

เปนนานาชาติ/พัฒนาสถาบันสูสากล 

(ก.พ.ร./สกอ.) 

2. ดําเนินการตามแผนในขอ 1 

3. จัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 

(ก.พ.ร.) 

4. ดําเนินการตามแผนตามขอ 1 และ 2 

5.แตงตั้งคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการและ

ผลักดันให มธ. เปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา 

4.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดาน

วิเทศสัมพันธ 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/ผูชวย

คณบดีฝายวิเทศสัมพันธ) 

1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนานาชาติ 

2) สนับสนุนโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาต ิ

3) จัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

(Student Exchange) 

 2554-2559 

 

 

 

 

2554-2556 

 

2554-2556 
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(World Ranking)  

6. โครงการเทียบเคียง (Benchmarking) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับ

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในตางประเทศ 

7. โครงการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

8. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

(Exchange Student) 

9. สรางหลักสูตรรวมระหวางคณะและ

มหาวิทยาลัยคูสัญญาตางประเทศ 

โดยเฉพาะหลักสูตรแบบบูรณาการและ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4) สรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระหวางภาควิชาและหลักสูตรนานาชาติ

กับมหาวิทยาลัยคูสัญญาตางประเทศ  

 

5. พัฒนาและสงเสริมทักษะและ

ความรูภาษาตางประเทศของ

นักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียน 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการวารสารวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

2. พัฒนาตําราภาษาตางประเทศ 

แผนงานกิจการนักศึกษา 

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

แกนักศึกษา 

5.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

1) พัฒนาและสงเสริมทักษะ

ภาษาตางประเทศของนักศึกษา  

2) สงเสริมการสอบวัดระดับความรู

ภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 

2554-2559 

 

2554-2556 

 

2554-2556 
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6. กระจายโอกาสและใหความสําคัญกับ

นักศึกษา ผูดอยโอกาสทางสังคม 

แผนงานกิจการนักศึกษา 

1. โครงการเรียนดีจากชนบทและเขต

เมือง 

2. โครงการทุนการศึกษา 

3. โครงการพัฒนานักศึกษาพิการ 

6.1 แผนงานกิจการนักศึกษา 

(รองคณบดีฝายการนักศึกษา) 

1) สนับสนุนโครงการเรียนดีจากชนบท

และเขตเมือง 

2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหการ

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเพ่ือพัฒนา

เปนอาจารย 

3) สนับสนุนโครงการพัฒนานักศึกษา

พิการ 

 2554-2559  
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ยุทธศาสตรท่ี  4 :  ใหบริการวิชาการจากความรูและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน รวมท้ังนําเสนอทางออก  

   ใหแกสังคม   

เปาประสงค มธ. :  1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพไดรับบริการท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการและเหมาะสม   2. สังคมไดรับแนวทางการแกไขปญหา 

เปาประสงค ศศ. : ใหบริการความรูแกสังคมเพื่อเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีทันสมัยและเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มธ. มธ. ศศ. (ผูรับผิดชอบ) ภาควิชา / โครงการ ปดําเนินการ งบ 

1. สงเสริมการเรียนรูของประชาชน

และนําเสนอความรูที่ มธ. เช่ียวชาญ

สูสังคม โดยเนนบทบาทเปนผูเสนอ

ทางออกใหแกสังคม 

แผนงานบริการวิชาการ 

1. จัดทําแผนเช่ือมโยงและบุรณาการ

การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ

การเรียนการสอน วิจัย และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

2. ดําเนินการตามแผนในขอ 1 

3.โครงการใหความชวยเหลือดาน

กฎหมายแกประชาชน 

4. โครงการศูนยเด็กปฐมวัย 

5. ใหความรูที่ มธ. มีสูสังคม เพ่ือเสนอ

ทาง เลือกในการแกปญหาแกวิกฤติของ

ประเทศ 

6. เผยแพรและถายทอดความรูเพ่ือให

ประชาชนมีความรูดานการเมือง 

1.1 แผนงานบริการวิชาการ 

(รองคณบดีฝายบริหาร) 

1) จัดสัมมนา อบรม/เสวนาทางวิชาการสู

สังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2554-2559 
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ประชาธิปไตย 

7. สนับสนุนชุมชนที่อยูรอบ

มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งในดาน 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 

การศึกษา ประชาธิปไตย ฯลฯ 

8. เพ่ิมชองทางและส่ือในการบริการ

วิชาการของ มธ. ใหมีความหลากหลาย

และทั่วถึงย่ิงขึน้ 

 

9. ผลักดันการวิจัยพ้ืนฐานและการ

จัดระบบจัดการความรูไวในลักษณะ 

“Think Tank” 1 

 

 

 

 

1.2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ

วิชาการ   

(รองคณบดีฝายบริหาร) 

1) เพ่ิมชองทางการส่ือสารในการ

ใหบริการวิชาการใหมีความหลากหลาย

และทั่วถึง 

1.3 แผนพัฒนาคุณภาพงานบริการ

วิชาการ   

(คณบดี/รองคณบดีฝายบริหาร) 

1) ผลักดันการวิจัยหลักสูตรการอบรม 

2) จัดตั้งศูนยฝกอบรมนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

2554-2556 

 

 

 

2554-2556 

2554-2556 

2. สรางความรวมมือระหวาง

หนวยงานภายใน มธ. เพ่ือรวมกัน

ใหบริการวิชาการแบบองครวม โดย

มีการกําหนด Theme การใหบริการ

1. จัดทําแผนเช่ือมโยงและบูรณาการ

การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ

การเรียนการสอน วิจัย และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

2.1 แผนงานใหบริการวิชาการรวมกัน 

(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/รอง

คณบดีฝายบริหาร) 

1) ขยายขอบเขตภาระงานของศูนยการ

 2554-2559 
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วิชาการ 2. ดําเนินการตามแผนในขอ 1 

3.โครงการใหความชวยเหลือดาน

กฎหมายแกประชาชน 

4. โครงการศูนยเด็กปฐมวัย 

5. ใหความรูที่ มธ. มีสูสังคม เพ่ือเสนอ

ทาง เลือกในการแกปญหาแกวิกฤติของ

ประเทศ 

6. เผยแพรและถายทอดความรูเพ่ือให

ประชาชนมีความรูดานการเมือง 

ประชาธิปไตย 

1. สรางระบบและกลไกในการใหบริการ

วิชาการรวมกัน 

2. สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก 

และใชเครือขายใหเปนประโยชนใน

การทํางานใหมากขึ้น 

แปล 

 2) สนับสนุนการใหบริการวิชาการแก

สังคมในรูปแบบสหวิทยาการ และการ

ชวยเหลือสังคม 

 

2554-2556                        

 

3. สรางนวัตกรรมการบริการที่

ตอบสนองความตองการของสังคม

การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย/

สังคมโลก 

1.การเพ่ิมหลักสูตรฝกอบรมใหครบทุก

สาขาทางสุขศาสตร ภายใน  5 ป 

 3.1 แผนการสรางนวัตกรรมการบริการ 

(รองคณบดีฝายบริหาร) 

1) เพ่ิมหลักสูตรการอบรมที่ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคม 

 

 

2554-2559  
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ยุทธศาสตรท่ี  5 :  สรางความเปนเลิศในการใหบริการสุขภาพแบบองครวม (Holistic approach)  

เปาประสงค มธ. :  นักศึกษา บุคลากร และประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

เปาประสงค ศศ. : - 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มธ. มธ. ศศ. (ผูรับผิดชอบ) ภาควิชา / โครงการ ปดําเนินการ งบ 

1. พัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิม พระเกียรติใหเปนโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ มี

คุณภาพ และมีความสมดุล ระหวาง

ปริมาณงานการบริการรักษาพยาบาล

กับคุณภาพการใหบริการ 

แผนงานบริการสุขภาพ 

1. จัดใหมีกลไกในการอธิบาย และสราง

ความเขาใจกับคนไข เพ่ือลดความ

ขัดแยง 

2. พัฒนาบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

3. สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก 

และใชเครือขายใหเปนประโยชนใน

การทํางานใหมากขึ้น 

    

2. ผลักดันการเปน Center of 

Excellence ของการใหบริการ

สุขภาพโดยสรางความรวมมือ

ระหวางโรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติกับคณะตางๆ ใน

มหาวิทยาลัย 

 

1. กําหนดทิศทางสูความเปนเลิศ 

2. กําหนดขอตกลงในการทํางาน

รวมกันใหชัดเจน 

3. มีระบบและกลไกรองรับการทํางาน

รวมกัน 
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3. สรางระบบและกลไกการจัดการ

ของหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร 

สุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะ สอดคลอง

กับลักษณะงานที่จําเปนตองมีความ

คลองตัวสูง(โดยมหาวิทยาลัยกําหนด

ทิศทาง ควบคุมและ ติดตามเฉพาะ

ผลงาน) 

1.ออกแบบระบบและกลไกการจัดการ

ของหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี  6 :  สรางความเปนเลิศในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนธรรมาภิบาลและสุขภาวะของบุคลากรควบคูกับงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงอยางสมดุล และ  

   การมีสวนรวมของประชาคม ศิษยเกา และประชาชน   

เปาประสงค มธ. :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว และสรางความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เปาประสงค ศศ. : สรางมาตรฐาน คุณภาพ ความเปนธรรม และสุขภาวะในการทํางานทุกระดับ 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มธ. มธ. ศศ. (ผูรับผิดชอบ) ภาควิชา / โครงการ ปดําเนินการ งบ 

1.ผลักดันการเปนองคกรที่มีความ

ผาสุกในการปฏิบัติงานอยางมือ

อาชีพ พรอมกับการมีผลงานที่

คุณภาพสูง 

 

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. จัดหาสวัสดิการและสรางแรงจูงใจ 

2. จัดการความรูและกําหนดสมรรถนะ

ภายในองคกรเพ่ือนําไปสูองคกรแหง

การเรียนรู 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน

ของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

1.1 แผนพัฒนาบุคลากร 

(รองคณบดีฝายบริหาร) 

1) สงเสริมการจัดการความรูในองคกร 

2) สนับสนุนการจัดหาสวัสดิการและ

สรางแรงจูงใจเพ่ือพัฒนางานเพ่ือ

ประสิทธิภาพ และความกาวหนาในสาย

งาน 

 

 

 

 2554-2559 

 

2554-2556 

2554-2556 

 

2. พัฒนาระบบ/กลไกการบริหาร

จัดการที่ดี โดยเนนการจัดสรร

งบประมาณตามผลงาน นําศักยภาพ

และ ทรัพยากรที่มีอยูตาม หนวยงาน

ตาง ๆ มาใชประโยชนอยางเต็มที่ 

พัฒนากระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมการ

แผนงานบริหารจัดการ 

1. จัดทําแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย

และระดับหนวยงาน (สกอ.) 

2. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (สกอ.) 

3. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป และ

2.1 แผนงานบริหารจัดการ 

(คณบดี/รองคณบดีฝายวางแผน

งบประมาณ และมาตรฐานการศึกษา/รอง

คณบดีฝายการคลัง/รองคณบดีฝาย

บริหาร) 

1) จัดทําแผนตามสกอ./กพร. 

- จัดทําแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย

 2554-2559 
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ใหบริการ แผนปฏิบัติราชการประจําป(สกอ.) 

4. จัดทําแผนบริหารความเส่ียงตาม

มาตรฐาน COSO/ความเส่ียงที่มีระดับ

ความเส่ียงสูง (ก.พ.ร./สกอ.) 

5. จัดทําแผนติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการภายในสถาบัน (สกอ.) 

6. จัดทําแผนกํากับและควบคุมการ

ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

(มธ.) 

7. จัดทําแผนการใหประชาคม ศิษยเกา 

และประชาชนเขามามีสวนแสดงความ

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติราชการ (สกอ.) 

8. จัดทําแผนจัดการความรูเพ่ือมุงสู

องคกรการเรียนรู (ก.พ.ร.) 

9. จัดทําแผนลดการใชพลังงานและ

ทรัพยากร (มธ.) 

10. จัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน (การลดคาใชจายโดยได

ผลผลิตเทาเดิม หรือคาใชจายเทาเดิมแต

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น) (ก.พ.ร.) 

และระดับหนวยงาน  

- จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  

- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป (สกอ.) 

- จัดทําแผนบริหารความเส่ียงตาม

มาตรฐาน COSO/ความเส่ียงที่มีระดับความ

เส่ียงสูง (ก.พ.ร./สกอ.) 

- จัดทําแผนติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการภายในสถาบัน (สกอ.) 

- จัดทําแผนการใหประชาคม ศิษยเกา และ

ประชาชนเขามามีสวนแสดงความคิดเห็น

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ (สกอ.) 

- จัดทําแผนจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกร

การเรียนรู (ก.พ.ร.) 

- จัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน (การลดคาใชจายโดยไดผลผลิต

เทาเดิม หรือคาใชจายเทาเดิมแตผลผลิต

เพ่ิมขึ้น) (ก.พ.ร.) 

- จัดทําแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 
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11. จัดทําแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 

12. จัดทําแผนบริหารสินทรัพยและ

ทรัพยสินทางปญญาเพ่ือประโยชนใน

เชิงพาณิชย (มธ.) 

13. ดําเนินการตามแผนขอ 1 – 12 

14.โครงการรณรงคใหมีการปฏิบัติงาน 

โดยคํานึงถึงทิศทางและเปาหมาย ในองค

รวมที่องคกรตองการบรรลุ 

15. โครงการรณรงคใหมีการประหยัด

พลังงาน และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

16.โครงการสรางเครือขายทั้งภายใน

และภายนอก และใชเครือขายใหเปน

ประโยชนในการทํางานใหมากขึ้น 

17. โครงการวางแผนการบริหาร

งบประมาณที่พ่ึงตนเองไดจริงๆ เพ่ือเปน

การเตรียมการออกนอกระบบ และลด

ภาระทางงบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องที่

ไมใชภารกิจหลัก 

18. โครงการสรางความพรอมไปสูการ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่ครอบคลุมใน

2) จัดทําแผนตามมธ. 

- จัดทําแผนกํากับและควบคุมการปฏิบัติ

ราชการตามหลักธรรมาภิบาล (มธ.) 

- จัดทําแผนลดการใชพลังงานและ

ทรัพยากร (มธ.) 

-จัดทําแผนบริหารสินทรัพยและทรัพยสิน

ทางปญญาเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย 

(มธ.) 

3) สรางความเตรียมพรอมในการออก

นอกระบบ 

4) จัดทําระเบียบการเงินเพ่ือรองรับการ

ออกนอกระบบ 
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ทุกดาน 

19. โครงการการวิเคราะหทรัพยากร การ

บริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน 

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. จัดทําแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 

(สกอ.) 

2. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะ

ผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 

(สกอ.) 

3. ดําเนินการตามแผนขอ 1 และ 2 

4. พัฒนาบุคลากรโดยการ อบรม 

สัมมนา  ดูงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

5. สรางระบบและกลไกรองรับการ

แสวงหาบุคคลที่มีความรูควบคูกับการ

รักษาผูมีประสบการณสูงใหคงอยูกับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

2.2 แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(รองคณบดีฝายบริหาร/รองคณบดีฝาย

วางแผน งบประมาณ และมาตรฐาน

การศึกษา) 

1) แผนงานตามสกอ. 

- จัดทําแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสนับสนุน (สกอ.) 

- จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะ

ผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 

(สกอ.) 
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แผนงานประกันคุณภาพ 

1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(โดยนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ) 

(สกอ.) 

2. ดําเนินการตามแผนขอ 1 

3. การประกันคุณภาพระดับภาควิชา 

คณะ และมหาวิทยาลัย 

2.3 แผนงานประกันคุณภาพ 

(รองคณบดีฝายวางแผน งบประมาณ  

และมาตรฐานการศึกษา) 

1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับตามสกอ.  

2)  สรางวัฒนธรรมการทํางานโดยใหการ

ประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

ทํางานในทุกระดับ 
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3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและ

โครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการอยางเต็ม

รูปแบบและครบวงจร 

แผนงานบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสในเรื่อง

ฐานขอมูลบุคลากรที่ทันสมัย ฐานขอมูล

งานวิจัย จัดระบบ Data warehouse 

2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการบริหารการเงินการคลังและ

บุคลากร 

3.1 แผนงานบริหารจัดการ 

(รองคณบดีฝายวางแผน งบประมาณ และ

มาตรฐานการศึกษา) 

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการ

บริหารงาน 

2) สรางวัฒนธรรมการทํางานบนระบบ 
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