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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การจัดทําแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ไดประมวลจากผลการดําเนินงานของแผนกลยุทธท่ีผานมา 

(พ.ศ.2550 – 2554) และนําทิศทางของแผนบริหารราชการแผนดิน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นโยบายของผูบริหาร และจากการทํา SWOT

การระดมสมองของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา ผูแทนจากภาครัฐและเอกชน  โดยการจัดสัมมนาจํานวน 3 คร้ัง ต้ังแตเดือน

มีนาคม – เมษายน 2556เพ่ือจัดทําแผนฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่งเปนปแรกท่ีผูบริหารชุดปจจุบันไดบริหารงานคณะฯและไดมี

การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธปงบประมาณ 2557 และรายงานผลดังกลาวใหท่ีประชุมกรรมการประจํา

คณะฯในการประชุมคร้ังท่ี 12/2557 ในเดือนธันวาคม 2557 นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 2558 

ระหวางวันท่ี 11 – 12 มิถุนายน 2557 โดยมีผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการโครงการพิเศษ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ

เจาหนาท่ีสายสนับสนุนเพื่อขอเสนอจากการสัมมนาไปปรับปรุงแผนท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2558จากขอมูลดังกลาวไดนํามาประมวลจัดทํา

เปนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับทบทวนแผนประจําปงบประมาณ 2558 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน 

 “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนองคกรชั้นนําท่ีมุง เนนความเปนเลิศทางวิชาการและสง เสริมความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ” 

2.ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร 

 สรางบัณฑิตท่ีมีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะห

วิจารณอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิต และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

3.ยุทธศาสตรหลักของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 คณะศิลปศาสตร มุงมั่นจะเปนสถาบันทางวิชาการท่ีไดมาตรฐานสากลชั้นนําของประเทศ ดวยการสรางความเปนเลิศและความ

แข็งแกรงทางวิชาการ สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของประเทศ สรางบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม

จริยธรรม จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการของคณะศิลปศาสตร ในชวง 5 ป ของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 

2559) ตามประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

 1.ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม 

 2.สรางความรวมมือทางวิชาการ และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ 

 3.สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการเรียนการสอน และตอบสนอง

ความตองการของหนวยงานภายนอกและสังคม 

 4.ใหบริการทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานและตอบสนองความตองการแกสังคม 

 5.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

 6.สรางระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได 
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4.พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต

ท่ีมีความรูคูคุณธรรม 

 2. เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมท้ังใหโอกาสแก

ผูดอยโอกาส 

 4. ศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ 

 5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง  ของสังคมและโลกสมัยใหม 

เปาประสงค : ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจในศาสตรท่ีตนเองศึกษาเปน

อยางดี และสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเปลี่ยนแปลงโลก 

 กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ  รายละเอียดในหนา15-17 

 

5.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :สรางความรวมมือทางวิชาการ และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยช้ันนําใน ASEAN เอเชีย และในระดับ

นานาชาติ  

เปาประสงค : คณะฯ มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย และดานอื่นๆกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และใน

ระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ  รายละเอียดในหนา18-19 

 

5.3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการ

เรียนการสอน และตอบสนองความตองการของหนวยงานภายนอกและสังคม 

เปาประสงค : ผลิตและเผยแพรงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลในการแกไขปญหาของประเทศ 

 กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ  รายละเอียดในหนา20-21 

 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :ใหบริการทางวิชาการท่ีมาตรฐานและตอบสนองความตองการแกสังคม 

เปาประสงค : คณะฯ สามารถนําความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมไดรับ

ประโยชนจากความเชี่ยวชาญของคณะฯ 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ  รายละเอียดในหนา 22-23 
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงค : บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ  รายละเอียดในหนา24 

 

5.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :สรางระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได 

เปาประสงค : คณะฯมีการบริหารงานท่ีคลองตัวและโปรงใส 

กลยุทธ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผูรับผิดชอบ  รายละเอียดในหนา25-27 

6.ตัวชี้วัด ประกอบดวยตัวชี้วัด เปาประสงค และตัวชี้วัดผลผลิต 

 ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ เปนตัวชี้วัดท่ีนําไปสู วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ตัวชี้วัดเปาประสงค เปนตัวชีว้ัดของแผนกลยุทธ ท่ีมาจาก กพร., สกอ., มธ. และ คณะฯกําหนด 

 ตัวชี้วัดผลผลิต  เปนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการท่ีมาจากสํานักงบประมาณ และท่ี มธ.กําหนด 

1.ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน ตัวช้ีวัด 

1.องคกรชั้นนําท่ีมุงความเปนเลิศทางวิชาการ แผนกลยุทธวิจัย 1.เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา                                    

2.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ

เผยแพร                                             

3.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน                                          

4.ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

2.สงเสริมความรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับ

นานาชาติ 

แผนงานรองคณบดีวิเทศสัมพันธ 1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือ

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน

ตางประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น                             

2.จํานวน Visiting 

scholar/fellowship/professor จาก

ตางประเทศ และไปยังตางประเทศ            

3.จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีสงออกและ

รับเขาในปการศึกษานั้น 
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บทนํา 

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นอกจากจะประมวลผลการดําเนินงานจากแผนกลยุทธ

ท่ีผานมา (พ.ศ.2550 – 2554) และแผนพัฒนา ตลอดจนกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา นโยบายเร่ืองทิศทางและจุดเนนในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว  ขอมูลสวนหน่ึงยังมาจากการสํารวจสถานะของคณะศิลปศาสตรท้ังจุดแข็งและ จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม  

และจากการระดมสมองจากผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดเสีย  ผูบริหาร  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา จึงไดนําขอมูลดังกลาว

สังเคราะหกําหนดนโยบาย และกลยุทธดําเนินงานแตละดาน สําหรับขอมูลจากการทํา SWOT มีดังนี้ 

SWOT การจัดการเรียนการสอน 

 กลุมเปาหมายผูรับบริการ : นักศึกษา / บัณฑิต / ผูใชบัณฑิต 

จุดแข็ง จุดออน 

1.คณะฯมีความหลากหลายของหลักสูตร และมีมาตรฐาน 1.ขาดแคลนอาจารยประจําบางสาขาเฉพาะดาน 

2.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

2.สัดสวนของคณาจารย ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารยขึ้นไปมีจํานวนนอยกวาท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ 

3.ชื่อเสียงของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนท่ียอมรับ 3.อาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนนอยกวาท่ีกําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพ 

4.อาจารยเปนผูมีคุณวุฒิ มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเปนท่ียอมรับ 4.หลักสูตรเนนวิชาทักษะมากเกินไป ไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของสังคมได 

5.มีการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาสู 

AEC 

5.หลักสูตรปริญญาตรียังไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเกา ทํา

ใหไมสามารถปรับรองรับความตองการของสังคมปจจุบันได 

6.มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

เชน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1.การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหผูสําเร็จสาขาวิชาเ ดียวกันจาก

ตางประเทศมีโอกาสทํางานในประเทศไทย 

1.สังคมและหนวยงานภายนอกยังเห็นความสําคัญและศักยภาพของ

ภาควิชาและคณาจารย 

2.ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่ามีผลตอจํานวนผูเขาศึกษา 2.เทคโนโลยีดานการจัดการท่ีทันสมัยชวยปรับปรุงคุณภาพการเรียน

การสอน 

3.ตลาดแรงงานคอนขางแคบ 3.การเปดหลักสูตรปริญญาเอกเปนโอกาสในการกระตุนการผลิตงาน

วิชาการ 
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SWOT การวิจัย / ผลงานทางวิชาการ 

 กลุมเปาหมายผูรับบริการ : ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.งานวิจัยของคณาจารยเปนงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับการรับรอง

นําไปใชประโยชน 

1.งานวิจัยมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย 

2.สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 2.อาจารยมีภาระงานมาก ขาดแรงจูงใจ เปนผลใหงานวิจัยและงาน

บริการทางวิชาการมีจํานวนนอย 

3.มีงบประมาณอยางเพียงพอสนับสนุนการทําวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ 

3.อาจารยมีภาระงานธุรการเพิ่มขึ้น 

4.สนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอ อบรม เพิ่มพูนความรู รวมท้ัง

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1.นโยบาย สกว. เนนทุนสง เสริมวิจัยดานวิทยาศาสตรมากกวา

สัง คมศาสตร  มนุษยศาสตร  ขาดการสนับส นุน เครือขายดาน

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

1.มีสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมครูผูสอนท่ีชวยสรางเครือขายความ

รวมมือดานตางๆ เชน การเผยแพรผลงานวิชาการ 

2.ขั้นตอนการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารบางฉบับลาชา 2.มีวารสารทางวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

รองรับการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

3.วารสารตางประเทศท่ีมีคุณภาพไมอยูในฐานขอมูลวารสารนานาชาติ 

มีผลตอการประกันคุณภาพ 

3.มหาวิทยาลัยมีเงินทุนวิจัยและเงินสนับสนุนใหไปเสนอผลงานใน

ตางประเทศ 

 

SWOT การบริการวิชาการแกสังคม 

 กลุมเปาหมายผูรับบริการ : ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.มีการบริการทางวิชาการแกสังคมหลายรูปแบบอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ/คุณภาพ 

1.ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก

สังคมท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน 2.ขาดการสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดโครงการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

3.ภาควิชาฯใหบริการทางวิชาการแกสังคมหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง 3.ขาดความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน การจัดระดับภาษา 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1.สภาพสังคมไทยไมใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการอาน การคนควา 

และหองสมุด 

1.การเ ติบโตทางเศรษฐกิจและความตองการผูใชภาษาอังกฤษทําให

โครงการอบรมภาษานาจะยังพอมีคนอยากเรียน 

2.นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการ

บริการงานสะดุด 

2.ทําเลท่ีต้ังท้ังสองวิทยาเขตเอื้อตอการจัดโครงการบริการสังคม 
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SWOT การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

 กลุมเปาหมายผูรับบริการ : นักศึกษา / ศิษยเกา อาจารย ชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม นักศึกษามีศักยภาพในการ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

1.ขาดแผนงานบางแผนงาน เชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.มีโครงการนํานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพื่อสงเสริมดานคุณธรรมและ

จริยธรรมใหแกนักศึกษา นอกเหนือจากดานวิชาการ 

2.ขาดชองทางการสื่อสารกับศิษยเกา 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1.การรับอิทธิพลจากตางประเทศ 1.มีงบประมาณสนับสนุน 

2.การละเลย/การไมใหความสําคัญหรือไมเห็นคุณคาแกศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

SWOT การบริหารจัดการ 

 กลุมเปาหมายผูรับบริการ : นักศึกษา / ศิษยเกา อาจารย บุคลากร หนวยงานภายใน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานและมีความ

โปรงใส 

1.ยังไมมีการจัดทําคูมือการใหความรูดานการปฏิบัติงานและการบริหาร

จัดการ 

2.มีการแบงโครงสราง หนาท่ี กําหนดภาระงานและมีการมอบอํานาจ

หนาท่ีชัดเจน 

2.อาจารยเกษียณอายุราชการในชวงเวลาเดียวกัน มีผลกระทบตอการ

ถายทอดความรูและวัฒนธรรมองคกร 

3.อาจารยและบุคลากรมีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดีในการ

ทํางาน 

3.บุคลากรมีแรงจูงใจนอย เชน เงินเดือน 

4.เปนการบริหารแบบมีสวนรวม  

5.เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของคณะฯ  

6.มีการวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบ  

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1.หนวยงานตางๆมีตัวเลือกบัณฑิตมากขึ้น บัณฑิตอาจหางานยากข้ึน 1.การออกนอกระบบทําใหการบริหารจัดการคลองตัวขึ้น 

2.การขาดปจจัยสนับสนุนใหบุคลากรประสงคจะทํางานกับองคกรเปน

ระยะเวลานานๆ 

2.มีงบประมาณสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกับตางประเทศ 

เชน Visiting scholars 

3.เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 3.รัฐบาลตางประเทศสนับสนุนดานตางๆ เชน บุคลากร งบประมาณ 
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2.เปาหมายเชิงนโยบายของคณบดี 

เปาหมายดานวิจัย 

1.นโยบาย การวิจัยแนวทางและทิศทางการปรับตัวของคณะศิลปศาสตร 

2.นโยบายการพัฒนางานวิจัย และการผลิตผลงานวิชาการ 

 2.1 การจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการผลักดันการสรางงานวิจัย เพื่อเ พ่ิมจํานวนงานวิจัย 

การสรางนักวิจัยรุนใหม การจัดใหมีนักวิจัยพี่เลี้ยง สนับสนุนใหศูนยวิจัยเปนกลไกท่ีสําคัญในการผลักดันงานวิจัย เชน การใหคําปรึกษา และการ

จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อใหงานวิจัยเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 2.2 การวางยุทธศาสตรการสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุงเปาโดยท่ีคณะฯ จะใหทุนสนับสนุนการวิจัยกระจายไปยังภาควิชาตางๆ ตามคา

เปาหมายของจํานวนผลงานวัยท่ีแตละภาควิชาต้ังเปาหมายในการผลิตไว 

 2.3 การเรงสรางภาพลักษณโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตรและประชาสัมพันธโครงการบัณฑิตศึกษาใหเปนท่ีรูจัก การสราง

ความเขมแข็งโดยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ และนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือท่ี

ประชุมวิชาการและสนับสนุนรางวัลสําหรับผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือมีคา Impact factor จัดสรร

ทุนเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 2.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยใหกับอาจารย และนักวิจัยรุนใหม รวมท้ังพนักงานตําแหนงนักวิจัย โดยใหมีจํานวน

เงินทุนวิจัยเพ่ิมขึ้น ตลอดจนแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย และการเสริมสรางงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชน 

 2.5 ขับเคลื่อนระบบ และกลไกตามแผนแมบทเพื่อการสรางและเพิ่มจํานวนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร โดยในระยะเวลา 2 ป คณะ

ศิลปศาสตรต้ังคาเปาหมายท่ีจะเพิ่มผลงานวิจัยเปนรอยละ15 ของจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 2.6 ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการ และระบบการใหเงินเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อสนับสนุนใหอาจารยผลิตผล

งานทางวิชาการใหเปนไปตามเปาหมาย และเปนกําลังใจใหผูท่ีผลิตผลงานวิชาการ 

 2.7 การสรางความเขมแข็งโดยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการและนําไปตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการ หรือท่ีประชุมวิชาการและสนับสนุนรางวัล สําหรับผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Peer-reviewed journals) 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือท่ีมีคา Impact factor จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี

ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

เปาหมายดานวิชาการ 

1.นโยบายการพัฒนาความโดดเดนทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร 

 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.1 การปรับปรุงปจจัยทางกายภาพ และจัดหาอุปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย และพรอมตอการจัดการ

เรียนการสอน ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

 1.2 ใหความสําคัญกับงานการประกันคุณภาพ พัฒนาระบบงานและกลไกการประกันคุณภาพของคณะอยางตอเนื่อง จัดต้ังหนวย

ประกันคุณภาพขึ้นเพื่อเปนกลไกรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพและลดภาระงานประกันคุณภาพของภาควิชา 
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 1.3 การจัดอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การเนนการสอนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง การนําเอาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตางๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และการประเมินหรือวัดผลการสอน เพื่อใหอาจารยเกิดความรูความเขาใจ และ

สามารถวางแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.4 สนับสนุนใหอาจารยไดเขาอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการเพื่อใหเกิดความรูความคิดและไดรับประสบการณใหมๆอันจะเปน

ประโยชนตอการนํามาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยท่ีคณะศิลปศาสตรจะใหการสนับสนุนทางงบประมาณเพื่อใหอาจารยมีโอกาสเขา

รับการอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการ 

 1.5 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาท่ีสายสนับสนุนไดเขารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับสายงาน เพื่อให

เกิดความรูความชํานาญท่ีจะนํามาใชในการทํางาน และรวมพัฒนาคณะศิลปศาสตร 

 การขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตรไปสูความเปนนานาชาติ 

 1.สนับสนุนใหมีการเชิญอาจารยท่ีมีช่ือเสียงจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศเขามาเปน Visiting professor หรือ Visiting scholar เพ่ือ

เขามาทําการสอนใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือเปนหัวหนาทีมวิจัย หรือเปนผูถายทอดองคความรูความคิดเพื่อการวิจัยใหกับอาจารย 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะจะจัดทําแผนงานรวมกับภาควิชาตางๆ โดยมีเปาหมายการพัฒนารวมกันและสนับสนุนแหลงงบประมาณ 

และผานเครือขายวิชาการของอาจารยและของมหาวิทยาลัยคูสัญญา โดยมีจํานวนเปาหมายและแผนงานท่ีชัดเจน 

 2. การพัฒนาความรวมมือและการสรางหุนสวนทางการศึกษา (Academic Mutual Partnership) โดยมุงแสวงหาความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมกัน 

 3. พัฒนาความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหสามารถสื่อสารได 

 

4.เปาหมายและแผนปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร 

 1. วิสัยทัศน มธ.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียท่ีไดมาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสรางองค

ความรูและการแกปญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชนของประชาชน 

 2.วิสัยทัศนหนวยงาน : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนองคกรชั้นนําท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและสงเสริม

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 

 3. ความเชื่อมโยง / สอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค มธ. กับประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค

หนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

มธ. หนวยงาน มธ. หนวยงาน 

1. จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล 

โดยปรับทุกหลักสูตรใหมีเนื้อหา

สอดคลองกับความตองการของประเทศ

และสอดรับกับความสําคัญท่ีทวีมากขึ้น

ของเอเชีย และประชาคม ASEAN 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความ

เขาใจและรูเทาทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

สมัยใหม 

ผูสําเร็จการศึกษาท้ังบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามี

คุณธรรมและมีคุณภาพได

มาตรฐานสากล 

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเปนบัณฑิตท่ี

มีความรูความเขาใจใน

ศาสตรท่ีตนเองศึกษาเปน

อยางดีและสามารถนํามา

ประยุกตใชใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

มธ. หนวยงาน มธ. หนวยงาน 

2. ขยายบทบาทความเปนผูนําความ

รวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ 

อยางใกลชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัย

ชั้นนําในASEAN และเอเชีย 

สรางความรวมมือทางวิชาการ 

และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัย

ชั้นนําใน ASEAN เอเชีย และ

ในระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือ

ในดานวิชาการ วิจัยและอื่นๆ กับ

มหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และ

เอเชียเพิ่มมากขึ้น 

คณะฯ มีเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการ การ

วิจัย และอื่น  ๆกับ

มหาวิทยาลัยชั้นนําใน 

ASEAN เอเชีย และใน

ระดับนานาชาติ 

3. สรางงานวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากล 

และแกไขปญหาของสังคมดวยการเพิ่ม

งบประมาณวิจัย งบสนับสนุนการ

ตีพิมพในวารสาร วิชาการชั้นนําระดับ

นานาชาติ การสรางเครือขายพ่ีเล้ียง

และกลุมนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจน

การผลักดันใหเกิดวารสารวิชาการใหมๆ 

ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย 

สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และ

นําไปใชประโยชนไดจริงในการ

พัฒนาการเรียนการสอน และ

ตอบสนองความตองการของ

หนวยงานภายนอกและสังคม 

สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพไดมาตรฐานสากลในการ

แกไขปญหาของประเทศ 

ผลิตและเผยแพรงานวิจัยท่ี

มีคุณภาพเพื่อประโยชนใน

การเรียนการสอนและ

สังคม 

 

 

4. พลิกฟนบทบาทในการชี้นําและ

นําเสนอทางออกอยางสรางสรรคให

สังคมผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะในปญหา

ท่ีอยูในบริบทท่ีเปนความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

ใหบริการทางวิชาการท่ีมี

มาตรฐานและตอบสนองความ

ตองการแกสังคม 

1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพ

ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ

ความตองการและเหมาะสม 

2. สังคมไดรับแนวทางการแกไข

ปญหา 

คณะฯ สามารถนําความรูท่ี

ไดจากการบริการทาง

วิชาการมาบูรณาการใน

การเรียนการสอนหรือการ

วิจัย และสังคมไดรับ

ประโยชนจากความ

เช่ียวชาญของคณะฯ 

5. ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตรและ

ทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย 

คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ใหแก

ประชาชน และสังคมผานกิจกรรมใน

หลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ

กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม

รวมถึงการใหบริการสุขภาพแบบองค

รวมแกสังคมอยางสม่ําเสมอ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สงเสริมการมีจิตสาธารณะและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

1. บุคลากรและนักศึกษามีความ

ตระหนักในเร่ืองความเปน

ธรรมศาสตร และมีบทบาทในการ

สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และพัฒนาสังคมรวมกับภาค

ประชาชน 

2. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน

ไดรับริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

บุคลากรและนักศึกษา

ตระหนักในคุณคาของไทย 

ตลอดจนมีจิตสาธารณะ

และความรับผิดชอบตอ

สังคม 

6. สรางความเปนเลิศในการบริหาร

ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีให

ความสําคัญกับความโปรงใสและ 

Accountability รวมถึงการมีสวนรวม

ของประชาคมศิษยเกาและประชาชน 

สรางระบบการบริหารงาน

อยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถตรวจสอบได 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีระบบ

บริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

คลองตัว และสรางความผาสุกในการ

ปฎิบัติงาน ของบุคลากร 

คณะฯ มีการบริหารงานท่ี

คลองตัวและโปรงใส 
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4. ความเชื่อมโยง / สอดคลองของการนําเปาประสงคของหนวยงานไปเปนนโยบาย และแนวทางการบริหารท่ีผูบริหารแถลงไวตอประชาคม 

และผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบาย 

 

เปาประสงคหนวยงาน นโยบายและแนวทางการบริหาร ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น หนวยนับ 

ผูสํา เ ร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

เปนบัณฑิตท่ีมีความรู ความ

เขาใจในศาสตรท่ีตนเองศึกษา

เปนอยางดีและสามารถนํามา

ประ ยุกต ใช ใ ห เ ข า กับกา ร

เปลี่ยนแปลงของโลก 

 

1. การพัฒนาปจจัยทางกายภาพและจัดหาอุปกรณ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย

พรอมตอการจัดการเ รียนการสอน ท้ัง ในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีความพรอมทางดาน

เทคโนโลยีเ พ่ือใหอาจารยและนักศึกษาสามารถใช

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

2. การจัดอบรม สัมมนา การจัดการเรียนการสอน 

เทคนิคการสอนเนนการสอนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

 

 

 

3. สนับสนุนใหอาจารยไดเขารับการอบรม สัมมนา 

หรือประชุมวิช าการ  เพื่อ เพิ่ มพูนความรู  และ

ประสบการณ 

 

 

 

 

 

4. สนับสนุนใหนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ไดศึกษา

รายวิชาท่ีสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศ

เพื่อนบาน และกลุมประเทศ ASEAN 

 

 

 

  

5. สรางหลักสูตรใหม และพัฒนาหลักสูตรท่ีมีอยูให

ตอบสนองความตองการทางสังคม และสอดคลองกับ

ความสําคัญของประชาคมอาเซียนท่ีทวีความสําคัญ

มากขึ้น 

 

 

 

 

1.1 หองเรียนไดรับการปรับปรุง

มีอุปกรณและเทคโนโลยี พรอม

สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัย 

 

 

 

2.1 อาจารยเกิดความรูความ

เขาใจ และสามารถวางแผนการ

สอน และจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินผลการเ รียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

3.1 อาจารยไดรับแนวคิดใหมๆ 

เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน 

3.2 เจาหนาท่ี ไดรับความรูจาก

การอบรม สัมมนา และนํามา

พัฒนางานของตน 

 

4.1 นักศึกษาเกิดความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ ASEAN และเปน

การเพิ่มศักยภาพใหกับนักศึกษา 

และเพิ่มโอกาสในการทํางานใน

อนาคต 

  

 

5.1 หลักสูตรใหมท่ีตอบสนอง

ความตองการของสังคม และ

สอดรับ กับความสํา คัญขอ ง 

ASEAN 

 

5.2 นักศึกษาไดเรียนวิชาในภาค

ปกติเปนภาษาอัง กฤษ และ

ไดรับการพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ 

 

 

1.1 จํานวนเงินลงทุน

สําหรับการปรับปรุงปจจัย

ทางกายภาพและสงเสริม

เทคโนโลยี เพื่อการเรียน

การสอน และวิจัย 

 

 

2.1 รอยละของจํานวน

วิชาท่ีไดรับการ

ประเมินผลจากผูเรียน 

และไดรับผลประเมิน 

ต้ังแต 3.51 ขึ้นไป 

 

 

 

3.1 รอยละของจํานวน

อาจารยท่ีเขารับการ

อบรม สัมมนา 

3.2 รอยละของจํานวน

เจาหนาท่ีท่ีเขารับการ

อบรม สัมมนา 

4.1 จํานวนรายวิชาท่ีเปด

สอนเก่ียวกับ ASEAN 

ใหกับนักศึกษาคณะศิลป

ศาสตร 

4.2 จํานวนนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร ท่ีเขา

เรียนรายวิชาดังกลาว 

5.1 จํานวนหลักสูตรใหม

หรือหลักสูตรท่ีมีอยู และ

ไดรับการพัฒนาให

ตอบสนองความตองการ

ทางสังคม 

5.2 จํานวนวิชาท่ีสอนเปน

ภาษาอังกฤษในหลักสูตร

ท่ีสอนเปนภาษาไทยใน

คณะฯ 
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 6. สนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถ

ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมกอนท่ีจะออก

ไปสูการทํางาน 

6.1 นักศึกษามีความรู ความ

เขาใจ และมีความพรอม และ

ความมั่นใจ กอนท่ีจะออกไป

ประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ 

 

6.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขา

รับการอบรม สัมมนา เพ่ือ

เตรียมความพรอม 

6.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการสนับสนุนเขา

สอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ(TOEIC) 

และไดระดับคะแนนสูง

กวา 400 

คณะศิลปศาสตร มีเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการ การ

วิจัย และดานอื่นๆ กับ

มหาวิทยาลัยชั้นนําในASEAN 

เอเชีย และในระดับนานาชาติ 

 

1. สนับสนุนใหมีการเชิญอาจารย Visiting 

professor หรือ Visitingscholarเพ่ือเขามาทําการ

สอนหรือเปนผูถายทอดองคความรูเพ่ือทําการวิจัย 

 

2. การพัฒนาความรวมมือและสรางหุนสวนทาง

การศึกษา Academic MutualPartnerships กับ

มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศและตางประเทศ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาเขา

รวมในโครงการกิจกรรมท่ีจัดรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ 

1.1 การถายทอดองคความรู

เพื่อสรางความเขมแข็งทาง

วิชาการใหกับคณาจารยและ

นักศึกษาของคณะฯ 

2.1 มีขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3.1 ความรวมมือในทางวิชาการ

ระหวางนักศึกษาหรืออาจารย

กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน

ระดับชาติและตางประเทศ 

1.1 จํานวน Visiting 

professor หรือ 

Visitingscholar 

 

2.1 จํานวน MOU 

 

 

3.1 จํานวนโครงการความ

รวมมือทางวิชาการ

ระหวางคณะศิลปศาสตร

กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ระดับชาติและนานาชาติ 

ผลิตและเผยแพรงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพเพ่ือประโยชนในการ

เรียนการสอนและสังคม 

 

1. จัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนางานวิจัย การ

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสรางงานวิจัย 

 

2 .  ส นับส นุนและ สง เ ส ริม ใหนั ก ศึกษา ร ะ ดับ

บัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ และนําไป

ตีพิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการหรือท่ีประชุม

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยใหกับ

อาจารยและนักวิจัยรุนใหมรวมท้ังพนักงานตําแหนง

นักวิจัย โดยมีเงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 

 

1.1 เกิดระบบและกลไกเพื่อการ

ดําเ นินการบริหารจัดการเพ่ือ

สรางและผลักดันงานวิจัย 

2.1 ภาพลักษณในแงของการ

สรางนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีมี

ความเขมแข็งทางวิชาการ 

 

 

2.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษามี

ผลงานทางวิชาการ

นอกเหนือจากงานท่ีเปนสวน

หน่ึงของวิทยานิพนธ ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

 

3. 1 จํานวนผลงานวิจัยขอ ง

อาจารยและนักวิจัยเพ่ิมขึ้น 

1.1 จํานวนผูยื่นขอทุน

วิจัย 

 

2.1 รอยละ 10 ของ

จํานวนนักศึกษาใน

โครงการบัณฑิตศึกษา มี

ผลงานตีพิมพหรือ

เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 

2.2 จํานวนผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

นอกจากงานท่ีเปนสวน

หนึ่งของวิทยานิพนธไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

3.1 จํานวนเงินท่ีจะ

จัดสรรใหเปนทุนวิจัยใน

แตละป 

3.2จํานวนเงนิ

งบประมาณเพื่อการวิจัย

จากแหลงภายนอก

เพ่ิมขึ้น 
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 4. ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการและ

ระบบการใหเงินเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพื่อ

สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและวิจัย

ใหเปนไปตามเปาหมายของคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

5. สราง เวทีการนําเสนอผลงานทางวิชาการใน

รูปแบบตาง ๆ และสนับสนุนการตีพิมพ เผยแพร

ผลงานทางวิชาการ 

4.1 จํานวนผลงานวิชาการและ

วิจัยเพิ่มสูงขึ้น 

 

 

 

4.2 อาจารย เ กิดขวัญและ

กําลังใจในการสรางผลงานทาง

วิชาการและวิจัย 

 

 

5.1จํานวนผลงานทางวิชาการ

แล ะ วิ จั ยข อ ง อ าจ า รย แล ะ

นักศึกษาเพิ่มขึ้น 

4.1จํานวนผลงานวิจัย

และผลงานทางวิชาการ

เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 10 

ของจํานวนอาจารย

ท้ังหมด 

4.2 จํานวนเงินรางวัล

สนับสนุนใหแกอาจารยท่ี

มีผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ 

5.1 จํานวนผลงานวิจัย

และผลงานวิชาการของ

อาจารยและนักศึกษา

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

คณะศิลปศาสตรสามารถนํา

ความรูท่ีไดจากการบริการทาง

วิชาการมาบูรณาการในการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย 

และสังคมไดรับประโยชนจาก

ความเชี่ยวชาญของคณะ 

 

1. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการใหมี

ความพรอม 

 

 

2. สนับสนุนใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมกับการวิจัย และการเรียนการสอนหรือนําองค

ความรูไปใชประโยชนเพื่อตอบสนองความตองการ

ของสังคม 

1.1 การใหบริการวิชาการท่ีมี

คุณภาพและผูรับบริการมีความ

พึงพอใจเปนอยางยิ่ง 

 

2.1 มีการบูรณาการงานบริการ

วิชาการแกสังคมกับการเ รียน

การสอนและวิจัย 

1.1 คาเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจของผูรับบริการ

ไมนอยกวา 3.51 

 

2.1 จํานวนงานวิจัยท่ีมี

การบูรณาการงานบริการ

วิชาการแกสังคมกับการ

เรียน การสอน 

 

บุคลากรและนักศึกษา

ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน

มีจิตสาธารณะและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 

1.พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และการบูรณาการงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

2. สงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามีจิต

สาธารณะและความรับผิตชอบตอสังคม 

1.1 อาจารย บุคลากร และ

นักศึกษามีความเขาใจ และมี

สวนรวมในการสงเสริมทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

2.1 อาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา มีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

1.1 จํานวนกิจกรรม

สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  

1.2 ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

 

2.1ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

 

คณะศิลปศาสตรมีการ

บริหารงานท่ีคลองตัวและ

โปรงใส 

 

1.การวิจัยแนวทางและทิศทางการปรับตัวของคณะ

ศิลปศาสตร 

 

 

 

2. สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมอบรม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญในสาย

งานท่ีทําอยู 

 

1.1 แนวทางและทิศทางท่ี

เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง

ของคณะศิลปศาสตร 

 

 

2.1 บุคลากรมีความรู ความ

ชํานาญในสายงาน และสามารถ

พัฒนาตนเองไปสูการทํางาน

อยางมืออาชีพ 

1.1 รอยละของ

ความกาวหนาของ

งานวิจัยเก่ียวกับแนวทาง

และทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงคณะฯ 

2.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 
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3. พัฒนาความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

อยางตอเนื่องใหกับบุคลากร 

 

 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง

และสรางความกาวหนาใหกับตนเองตามสายอาชีพ 

 

5. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และนําไปสูระบบ 

Office Automation 

 

6. ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุเพ่ือให

กระบวนการการจัดซื้อจัดจางมีความรวดเร็ว 

คลองตัว และถูกตองตามระเบียบพัสดุ 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ

ใหมีความคลองตัว และถูกตองตามระเบียบ 

8. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ

คณะอยางตอเนื่อง 

 

9. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อนําไปใชใน

การบริหารงานในดานตางๆ 

 

10. เรงสรางภาพลักษณของคณะศิลปศาสตร และ

ทําใหคณะศิลปศาสตรเปนท่ีรูจัก 

 

11. ปรับปรุงระบบการบริหารงานโดยมุงเนนการ

กระจายอํานาจการบริหารงานไปสูภาควิชาและสวน

งานของคณะลดข้ันตอนและความซ้ําซอนของการ

ดําเนินงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว 

12. พัฒนาระบบและหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารย 

 

 

13. พัฒนาความรู ความสามารถทางภาษาและเพิ่ม

ความเชี่ยวชาญในการทํางานใหกับบุคลากร 

3.1 บุคลากรสามารถส่ือสาร

เปนภาษาอังกฤษได 

 

 

4.1 บุคลากรไดรับการฝกอบรม

และพัฒนาตนเองตามสายงาน 

 

5.1 ระบบการทํางานท่ีคลองตัว

และมีประสิทธิภาพ 

 

 

6.1 ระบบการบริหารงานพัสดุท่ี

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 

7.1 ระบบบริหารการเงินและ

งบประมาณท่ีคลองตัวมี

ประสิทธิภาพ 

8.1 ระบบประกันคุณภาพท่ี

เขมแข็งเปนสวนหนึ่งของงาน 

 

9.1 มีแผนบริหารความเสี่ยง

และนําแผนดังกลาวไปปรับใช

ในการกําหนดแผนการทํางาน

ในดานตางๆ 

10.1 คณะศิลปศาสตรเปนท่ี

รูจักมากขึ้นในดานตางๆ 

11.1ลดขั้นตอนการดําเนินงาน 

ทําใหการจัดการมีความ

คลองตัวและรวดเร็ว 

 

12.1 เกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน และเพ่ิมจํานวน

ผลงานทางวิชาการ 

13.1 บุคลากรมีความรู 

ความสามารถทางดานภาษา 

สามารถสื่อสารได และมีความรู

ในดานตางๆท่ีจะนํามาใชในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

3.1 จํานวนบุคลากรท่ีเขา

รวมการอบรม 

3.2 ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมอบรม 

4.1 จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับการฝกอบรม 

 

5.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

 

 

6.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

 

7.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

 

8.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

 

9.1 จํานวนของแผน

บริหารความเสี่ยง 

10.1 จํานวนของ 

Viewers ท่ีเขามาชม 

website ของคณะฯ 

10.2 จํานวนผูเขารวม

อบรม สัมมนาในรายการ

ตางๆ 

11.1 ความพึงพอใจของ

หัวหนาภาคและหัวหนา

งาน 

 

12.1 จํานวนผลงานทาง

วิชาการเพ่ิมขึ้น 

 

 

13.1รอยละของบุคลากร

ท่ีเขารับการฝกอบรม 

13.2 ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารับการอบรม 
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5.เปาประสงค ผลผลิต และกลยุทธ 

 5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม 

เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค ผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิต 

เปาประสงค 

1.ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเปนบัณฑิตท่ี

มีความรูความเขาใจในศาสตรท่ีตนเองศึกษาเปนอยางดี และสามารถ

นํามาประยุกตใชใหเขากับการเปลี่ยนแปลงโลก 

ตัวชี้วัด 

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ

ศิลปศาสตร) 

มธ. 

1.รอยละของหลักสูตรท่ีเปนไปตามมาตรฐาน มคอ. (TQF)  2.รอยละ

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรท้ังหมด (ระดับปริญญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) 

3.รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (แผน ก) ตอหลักสูตร

ท้ังหมด (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) 

สกอ.    

*4.ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)*5.

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2) 

*6.อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3)   

*7.ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)                                                             

*8.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)      

*9.ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต (สกอ. 2.7)                              

*10.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ

นักศึกษา (สกอ. 2.8)  

ผลผลิต 

1.ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

มธ. 

 

1.รอยละของนักศึกษารับเขาใหมในโครงการเรียนดีจากชนบทและ

เรียนดีในเขตเมือง ตอนักศึกษาท่ีรับเขาท้ังหมด 

2.จํานวนนักศึกษาพิการท่ีรับเขาศึกษา 

 

 

สํานักงบประมาณ 

3.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา                                     

4.จํานวนนักศึกษาเขาใหม                                      

5.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู                                             

6.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                                                         

7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด                                      

8.ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

(งบดําเนินการ/ป) 
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เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค ผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิต 

*11.ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

(สกอ. 3.1)                                               *12.ระบบและ

กลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 

สมศ. 

*13.บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป(สมศ. 1)                   *14.รอยละของผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทิน

นั้นตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในปการศึกษา

นั้น (สมศ. 3) 

*15. รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทินน้ันตอจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในปการศึกษานั้น (สมศ. 3) 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1.พัฒนาปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให

ไดมาตรฐาน 

แผนงานจัดการศึกษา 

1.โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.โครงการประเมินผลการเรียนการสอน 

4.โครงการพัฒนาและสนับสนุนผูชวยสอน (TA) 

5.โครงการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

6. โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยใหชาวตางชาติ 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ และ

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

 

2.ผลักดันการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางในทุกหลักสูตรและสงเสริมการ

เรียนรูจากประสบการณจริง 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7.โครงการสัมมนานักศึกษาเพ่ือรวมประเมินหลักสูตร 

8.โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ 

หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการ

โครงการ 

3.สรางหลักสูตรใหมและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีอยู

ใหตอบสนองความตองการของสังคมและสอด

รับกับความสําคัญท่ีทวีมากขึ้นของประชาคม

ASEAN 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

10.โครงการจัดทํารายวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษใน

หลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาไทย 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและการ

พัฒนา 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ 

4.สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

11.โครงการการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

5. พัฒนาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย 

12.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะและภาควิชา 

13.โครงการสัมมนาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

การศึกษาตอและการขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับอาจารย

ชาวไทยและอาจารยชาวตางประเทศ 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและการ

พัฒนา 

หัวหนาภาควิชา 

ผอ.โครงการพิเศษ 

 

6.สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พรอมบัณฑิตท้ังดานวิชาการและคุณธรรม

จริยธรรม 

แผนงานกิจการนักศึกษา 

14.โครงการจิตอาสาระดับบัณฑิตศึกษา 

15.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย 

16.โครงการสงเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา 

17.โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต 

 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย

การนักศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย

การนักศึกษา 
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5.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :สรางความรวมมือทางวิชาการ และดานอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยช้ันนําใน ASEAN เอเชีย และในระดับ

นานาชาติ 

เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค ผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิต 

เปาประสงค 

1.คณะฯ มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  การวิจัย  และดานอ่ืน 

ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN  เอเชีย  และในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ

ศิลปศาสตร) 

มธ. 

1.จํานวนความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประชาคม

อาเซียนท่ีเพ่ิมขึ้น                                      

2.จํานวนมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย ท่ีทําขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ วิจัย และอื่นๆกับ มธ.ท่ีเพ่ิมขึ้น           

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนระดับคณะฯ 

*3.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศท่ีเพิ่มข้ึน                                          

*4.จํานวน Visiting scholar/ fellowship/ professor จาก

ตางประเทศและไปยังตางประเทศ                                                                

*5.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขาในปการศึกษานั้น 

 

 

ผลผลิต 

 

1.ผลงานความรวมมือทางวิชาการและวิจัย                  

2. โครงการ/กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ 

 

 

ตัวชี้วัด 

มธ. 

 

1.จํานวนผลงานทางวิชาการ 

2.จํานวนผลงานวิจัย 

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรม จากความรวมมือทางวิชาการ 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1.พัฒนาความรวมมือและการสรางหุนสวน

ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน

ตางประเทศ (Academic Mutual 

Partnership) 

แผนงานวิจัย 

1.โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษา

ใน ASEAN 

2.โครงการสัมมนาหรือประชุมรวมในระดับหลายภาคสวนใน

ประเทศรวมถึงระดับนานาชาติ 

3.โครงการความรวมมือดานกิจกรรมทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยคูสัญญา 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและการ

พัฒนา 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

หัวหนาภาควิชา 

ผอ.โครงการพิเศษ 

 

2. สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมใน

โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดรวมกับ

มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

4. โครงการแลกเปลี่ยน visiting 

scholar/Professor/Fellowship 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ 

หัวหนาภาควิชา 

ผอ.โครงการพิเศษ 

3.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานวิเทศ

สัมพันธ 

5. โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลของงานวิเทศ

สัมพันธ 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

 

4. สนับสนุนปจจัยท่ีสงเสริมบรรยากาศความ

เปนนานาชาติและพัฒนาระบบการใหขอมูล

ขาวสารแกอาจารยและนักศึกษาตางชาติ 

5. พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการ

สอนเพ่ือเอื้อตอการศึกษาแลกเปลี่ยนระหวาง

ประเทศ 

6. โครงการจัดต้ังสํานักงานวิเทศสัมพันธคณะศิลปะศาสตร 

7. การปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน 

และระบบการเทียบโอนหนวยกิตเพื่อสนับสนุนการศึกษา

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
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5.3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาการ

เรียนการสอน และตอบสนองความตองการของหนวยงานภายนอกและสังคม 

เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค ผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิต 

เปาประสงค 

1.ผลิตและเผยแพรงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อประโยชนในการเรียนการ

สอนและสังคม 

ตัวชี้วัด 

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ

ศิลปศาสตร) 

สกอ.    

*2.ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1)                                                         

*3.ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

(สกอ. 4.2)                                            

*4.เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 

สมศ. 

*5.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5)*6.

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน(สมศ. 6)  

* 7.ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7) 

 

ผลผลิต 

 

1.ผลงานวิจัยงานสรางสรรค ผลงานทางวิชาการ เพื่อสรางองค

ความรู  มีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนประโยชนตอสังคม 

 

ตัวชี้วัด 

สํานักงบประมาณ 

1.จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด 

2.จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จท้ังหมด 

3.จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

4.จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.ตนทุน/คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

(งบดําเนินการ/ป) 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการสราง

งานวิจัยและงานวิชาการโดยเนนท่ีการวิจัยเชิง

บูรณาการ 

แผนงานวิจัย 

1.โครงการสรางเครือขายและความรวมมือดานการวิจัย

ระหวางสถาบัน 

2.โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาการ

เรียนรูเชิงศิลปศาสตร (Liberal Arts Learning Sciences) 

3.โครงการจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและการ

พัฒนา 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

 

2.สนับสนุนปจจัยท่ีสงเสริมการทําวิจัย 

 

 

 

3.สรางเวทีการนําเสนอผลงานวิชาการและ

สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ  โดยเนนท่ีการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ 

4.โครงการกองทุนวิจัยคณะ 

5.โครงการสรางเครือขายและความรวมมือดานการวิจัย

ระหวางสถาบัน 

6. โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการเพื่อใหความรูดานการวิจัย 

7.โครงการสนับสนุนการจัดทําวารสารและสื่อส่ิงพิมพ

วิชาการ 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและการ

พัฒนา 

หวหนาภาควิชา 

ผอ.โครงการพิเศษ 
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5.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :ใหบริการทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานและตอบสนองความตองการแกสังคม 

เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค ผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิต 

เปาประสงค 

1.คณะฯสามารถนําความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาการมาบูรณา

การในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมไดรับประโยชนจาก

ความเชี่ยวชาญของคณะฯ 

ตัวชี้วัด 

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ

ศิลปศาสตร) 

มธ. 

1.จํานวนชุมชนหรือโครงการท่ี มธ.เขาไปชวยเหลือทางวิชาการ                                                              

2.จํานวนคร้ังในการนําเสนอความรู ในประเด็นสาธารณะการเมือง

ภาคประชาชน และการแกปญหาของประเทศ          3.รอยละของ

ผูรับบริการท่ีมีการนําความรูไปใชประโยชน  4.ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ / หนวยงาน / องคกรท่ีรับบริการวิชาการ และ

วิชาชีพตอประโยชนท่ีไดรับจากการบริการ                                                    

5.ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสรางและ

เผยแพรแนวคิดในเร่ืองประชาธิปไตยการปกครองสวนทองถิ่น การ

กระจายอํานาจ สิทธิ เสรีภาพ ความเปนธรรม และความยุติธรรมใน

สังคม 

สกอ.    

*6.ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)                                                                                 

*7.กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 

5.2)  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนในระดับคณะ 

*8.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีนํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

*9.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีไมมีคาใชจาย 

*10. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการแกสังคมเฉลี่ย

ทุกโครงการ 

 

ผลผลิต 

 

1.การเผยแพรความรูทางวิชาการและจัดอบรมและสัมมนาทาง

วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

สํานักงบประมาณ 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 

2.จํานวนผูเขารับบริการ 

3.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 

4.รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

(งบดําเนินการ/ป) 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1.ใหแนวทางขอเสนอแนะแกสังคมในบริบท

ของความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณะฯ 

2.พัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม 

3.สนับสนุนใหมีการบูรณาการงานบริการ

วิชาการแกสังคม กับการวิจัยและการเรียนการ

สอน 

4.ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการใหบริการ

วิชาการใหมีความพรอม 

5.พัฒนาระบบการติดตามการใหบริการ

วิชาการและการนําผลการประเมินมาเพ่ือการ

ปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการ 

แผนการบริการทางวิชาการแกสังคม 

1.โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม (แบบไมเก็บ

คาธรรมเนียม ท้ังโครงการระดับคณะ ภาควิชา และโครงการ

พิเศษ) 

2.โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา โครงการบริการทาง

วิชาการแกสังคม                                

3. โครงการบริการทางวิชาการท่ีเก็บคาธรรมเนียม 

4.โครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริการทางวิชาการแก

สังคม 

5.โครงการพัฒนาศูนยการแปลราชนครินทรเชิงธุรกิจ 

 

รองคณบดีฝายการคลังและ

บริการสังคม 

รองคณบดีฝายวิจัยและการ

พัฒนา 

หัวหนาภาควิชา 
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค ผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิต 

เปาประสงค 

1.บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย ตลอดจนมีจิต

สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

ตัวชี้วัด 

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ

ศิลปศาสตร) 

มธ. 

1.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ / เขารวมโครงการดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดานปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตร                                                 

2.รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีไดรับการปลูกฝงศิลปะ 

วัฒนธรรม และจิตวิญญาณธรรมศาสตร       

สกอ.    

*3.ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1)           

สมศ.             

*4.การสนับสนุนและสงเสริมดานศิลปะวัฒนธรรม(สมศ. 10) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนในระดับคณะ 

*5. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

*6. จํานวนโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริการสังคม 

(Service Learning) 

*7. รอยละของกิจกรรมนักศึกษาตอจํานวนกิจกรรมท้ังหมด 

*8. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจิตสาธารณะเฉลี่ยทุก

โครงการ 

ผลผลิต 

 

1.ผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม   

 

ตัวชี้วัด 

มธ. 

1.จํานวนโครงการ / กิจกรรมดานจิตวิญญาณธรรมศาสตร การทํานุ

บํารุงสังคม และประชาธิปไตย 

2.จํานวนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม ไดแก 

กิจกรรมท่ีสรางเสริมสุขภาพดานความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

และดานจิตสังคม (การทําสมาธิ การลดความเครียด) 

3.จํานวนกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพในท่ีทํางาน 

 

สํานักงบประมาณ 

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 

5.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 

6.รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

7.รอยละของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

8.ตนทุน/คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ/ป) 

9.จํานวนผูเขารับการศึกษา/ฝกปฏิบัติงาน 

10.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 

11.รอยละของผูศึกษา/ฝกปฏิบัติผานเกณฑมาตรฐานภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมและการบูรณาการงานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอน 

2.สงเสริมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามี

จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

แผนงานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  กีฬา 

1. โครงการอนุรักษ บูรณาการ สรางสรรค สืบทอดเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม 

2.โครงการสงเสริมกิจกรรมวิชาการวัฒนธรรมและกีฬา 

 

รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป 

รองคณบดีฝายการนักศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา 
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5.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :สรางระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได 

เปาประสงคและตัวชี้วัดเปาประสงค ผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิต 

เปาประสงค 

1.คณะฯมีการบริหารงานท่ีคลองตัวและโปรงใส  

ตัวชี้วัด 

(* หมายถึงตัวชี้วัดที่นํามาใชประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะ

ศิลปศาสตร) 

มธ. 

1.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย                                                      

 2.ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (สภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน) ของบุคลากรของหนวยงาน (คณะวิชา สํานัก/สถาบัน 

และสํานักงานอธิการบดี)                       

3.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน 

สกอ.    

*4.ภาวะผูนําของผูบริหาร (สกอ7.1)                          

*5.การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู (สกอ. 7.2)                  

* 6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)                                                                

*7.ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4)                          

*8.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)      

*9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

สมศ.             

*10.การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ 13)*11.

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (สมศ. 15) 

ผลผลิต 

 

1.ผลงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

มธ. 

 

1.จํานวนกระบวนงานท่ีลดขั้นตอน 

2.รอยละของตนทุนท่ีลดลง 

3.จํานวนนวัตกรรมการบริการ 

4.จํานวนกระบวนงานท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน 

5.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

6.จํานวนกิจกรรมท่ีรวมกับศิษยเกา และภาคประชาชน 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1.กําหนดทิศทางการปรับตัวของคณะศิลป

ศาสตรใหสอดรับกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ภายนอก 

แผนงานบริหาร 

1. โครงการกิจกรรมดานการวางแผน 

 

รองคณบดีฝายวางแผน 

2.สรางความเปนเลิศในการบริหารภายใตหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีใหความสําคัญกับความโปรงใส

และ Accountabillityรวมถึงการมีสวนรวม

ของประชาคม ศิษยเกา และประชาชน 

2.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการ 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

4.โครงการสงเสริมและพัฒนาศิษยเกา 

5.โครงการกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับ

ศิษยเกา  

รองคณบดีฝายวางแผนรอง

คณบดีฝายการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายมาตรฐาน

การศึกษา 

รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ 

หัวหนาภาควิชา 

ผอ.โครงการพิเศษ 

3.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงิน

และงบประมาณ 

6. การเพิ่มชองทางการลงทุนและการหารายไดเพิ่มเติมแก

หนวยงาน 

7.จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

รองคณบดีฝายการคลังละ

บริการสังคม 

รองคณบดีฝายวางแผน 

 

4.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8.โครงการกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.โครงการการหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ 

 

 

รองคณบดีฝายมาตรฐาน

การศึกษา 

5.พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

นําไปใชในการบริหารงานในดานตางๆ 

10. จัดทําและประเมินความสําเร็จของแผนบริหารความ

เสี่ยง 

 

ผูบริหาร 

6.เพ่ิมรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธเชิงรุก

เพื่อใหคณะฯ เปนท่ีรูจักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

แผนงานประชาสัมพันธ 

11.โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 

12.โครงการพัฒนาระบบ Intranet 

13.โครงการเปดบานศิลป 

 

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ

และประชาสัมพันธ 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

7.พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ

และการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอก

หนวยงาน 

แผนงานสารสนเทศ                                   

14.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 

ผูบริหาร 

8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและ

นําความรูท่ีไดมาใชในการปฏิบัติงานจริง 

15.โครงการจัดการความรู 

 

รองคณบดีฝายวางแผนประธาน

กรรมการการจัดการความรู 

9.พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใน

ระดับคณะ ภาควิชา และหนวยงาน 

10.พัฒนาระบบและหลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและ

บุคลากร 

แผนงานดานนโยบายและแผน 

16.โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนหรือประเมินความสําเร็จ

ของแผน 

17.ปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับการจัดทําแผน 

18.โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา

งบประมาณ 

 19.การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

รองคณบดีฝายวางแผน 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

11.เพ่ิมพูนทักษะความรูแกบุคลากรสาย

สนับสนุน 

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

20.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะการทํางานและภาษา 

21.โครงการดูงานหรือทัศนศึกษาสําหรับบุคลากร 

รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป 

12.ปรับปรุงสวัสดิการและสรางขวัญและ

กําลังใจในการทํางานแกอาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

22.โครงการสวัสดิการของอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

23. โครงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกผูสรางชื่อเสียงแก

คณะ 

24.โครงการมอบรางวัลแกหนวยงานหรือบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

รองคณบดีฝายบริหารท่ัวไป 

13. สงเสริมมาตรการการรักษาสิ่งแวดลอม

และการปรับปรุงภูมิทัศน 

25. จัดทําและประเมินความสําเร็จของแผนลดการใช

พลังงานและทรัพยากร 

 

รองคณบดีฝายวางแผนรอง

คณบดีฝายบริหารท่ัวไป 

 

6.คาเปาหมายและตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ตารางท่ี1  คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “ผูสําเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจใน

ศาสตรท่ีตนเองศึกษาเปนอยางดีและสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

(ท่ีมาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data หนวยนับ คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

1.ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2 5 5 ขอ 5 5 5 

2.อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 29.71 29.96 29.96 รอยละ 30 32 34 

3.อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 21.31 18.99 18.99 รอยละ 20 22 25 

4.ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 6 6 ขอ 6 7 7 

5.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4 6 6 ขอ 6 7 7 

6.ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

6 6 6 ขอ 6 7 7 

7.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี

จัดใหกับนักศึกษา 

4 4 4 ขอ 4 5 5 

8.บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

85.62 97.02 97.02 รอยละ 98 98 98 

9.รอยละของผูใชบัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจตอคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

80 80 80 รอยละ 80 82 82 

10.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ 

มคอ. 

4 4 4 รอยละ 4 5 5 

11.รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทินนั้นตอจํานวน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน 

33 33 33 รอยละ 35 38 40 

12.จํานวนผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในปปฏิทินนั้น 

 

38 38 40 ชิ้น 42 45 45 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

(ท่ีมาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data หนวยนับ คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

13.ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 

7 7 7 ขอ 7 7 7 

14.ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 6 66 ขอ 6 6 6 

 

ตารางท่ี 2   คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “คณะฯ มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  การวิจัย  และดานอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน 

ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ” 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

(ท่ีมาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data หนวยนับ คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยช้ันนําในตางประเทศ 

10 10 10 โครงการ 15 15 20 

2.จํานวน Visiting scholar/ fellowship/ professor จาก

ตางประเทศและไปยังตางประเทศ 

3 3 3 คน 4 5 6 

3.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขาในป

การศึกษานั้น 

30 30 34 คน 70 70 80 

 

ตารางท่ี 3   คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “ผลิตและเผยแพรงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนและสังคม” 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

(ที่มาของตัวช้ีวัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data หนวยนับ คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

1.ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

7 7 7 ขอ 7 7 7 

2.ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

5 5 5 ขอ 5 5 5 

3.เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

32,346.33 25,951.67 25,951.67 บาทตอคน 30,000 30,000 30,000 

4.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 3.52 6.12 6.12 รอยละ 7 7.5 8 

5.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0.41 2.95 2.95 รอยละ 3.5 4 4.5 

6.ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 3.57 10.65 10.65 รอยละ 10.65 10.8 10.85 

 

ตารางท่ี 4   คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “คณะฯสามารถนําความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ

วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญของคณะฯ” 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

(ท่ีมาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data หนวยนับ คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

1.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีนํามาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

2 2 2 โครงการ 2 2 2 

2.ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 3 5 5 ขอ 5 5 5 

3.กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 5 5 ขอ 5 5 5 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

(ท่ีมาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data  คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

4.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการท่ีไมเก็บคาใชจาย 2 2 3 โครงการ 2 2 2 

5.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการแกสังคม

เฉลี่ยทุกโครงการ 

4.23 4.23 4.32 คาเฉลี่ย 4.3 4.3 4.3 

 

ตารางท่ี 5   คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณคาของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ

สังคม” 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

(ท่ีมาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data หนวยนับ คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

1.ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 6 6 ขอ 6 6 6 

2.การสนับสนุนและสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 5 ขอ 5 5 5 

3.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

15 15 15 โครงการ 15 15 17 

4.จํานวนโครงการจิตสาธารณะของอาจารยและบุคลากร 2 2 2 โครงการ 3 3 5 

5.รอยละของกิจกรรมนักศึกษาตอจํานวนกิจกรรมท้ังหมด 10 10 15 รอยละ 15 20 20 

6.ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจิตสาธารณะ

เฉลี่ยทุกโครงการ 

3.5 3.5 3.5 คาเฉลี่ย 4 4 4 

 

ตารางท่ี 6   คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค “คณะฯมีการบริหารงานท่ีคลองตัวและโปรงใส” 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

(ท่ีมาของตัวชี้วัด : สกอ. สมศ. กพร.) 

Baseline data หนวยนับ คาเปาหมาย / ป 

54 55 56 57 58 59 

1.ภาวะผูนําของผูบริหาร 7 7 7 ขอ 7 7 7 

2.การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู 4 3 3 ขอ 4 5 5 

3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 5 5 ขอ 5 5 5 

4.ระบบบริหารความเสี่ยง 0 4 4 ขอ 5 6 6 

5.การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 3.51 4.26 4.26 คะแนน 4.3 4.5 4.5 

6.ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 7 7 ขอ 7 7 7 

7.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 9 9 ขอ 9 9 9 

8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 3.51 4.19 4.19 ขอ 4.2 4.25 4.3 

 

 


