
 

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน 
คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงาน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1. ปรัชญา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มุงผลิตบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีความรูความสามารถดานการสื่อสาร มีจริยธรรม เปนผูนํา
สังคม และสามารถนําความรูมาใชเพ่ือประโยชนของสังคมและประเทศชาติ 

2. วิสัยทัศน สรางผูนําดานการสื่อสารดวยการศึกษาและวิจัยในระดับนานาชาติ 

3. พันธกิจ  
  1) จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
  2) สรางงานวิจัยและองคความรูเชิงบูรณาการ 
  3) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
  4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภู มิปญญา สงเสริมและพัฒนาปณิธานของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. คานิยมองคกร  “เปนเลิศ เปนธรรม รวมนําสังคม”0

1 

5. ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร 
1) สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 
2) สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคม

โลก 
3) สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอก 
4) มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 
5) มุงสูความม่ังคง ยั่งยืนดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 เปนเลิศ หมายถึง มีผลการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแกสังคมที่เปนเลิศ 
  เปนธรรม  หมายถึง ยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตองและเปนธรรม สงเสริมความเปนธรรมในสังคม เปนมหาวิทยาลัยของปวงชน มีจุดยืนเคียงขาง

ประชาชนและพิทักษประโยชนใหกับประชาชน 
  รวมนําสังคม หมายถึง การเปนที่พึ่งของสังคม โดยใหบริการดานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายในหลายๆ ระดับ การมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาของประเทศและการมีบทบาทในการหาทางออกใหกับสังคมไทยในเร่ืองหลักๆ ที่สําคัญ โดยรวมมือกับองคกรอื่นๆ 

 หนา 1 
 

                                                           



6. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 6.1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 

  เปาประสงค : สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS2 มีทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
และมีทักษะ 3 ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning3 และ
ปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

  6.1.1 ตัวช้ีวัด และเปาหมายผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายประจําป
งบประมาณ 2560 

ผูรับผิดชอบ 

1. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS 

รอยละ 87 รองคณบดีฝายวิชาการ 

2. รอยละของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีจัดใหผูเรียนเรียนรูจาก
การปฏิบัติ 

รอยละ 80 - รองคณบดีฝายวิชาการ 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 

3. รอยละของอาจารยท่ีใชแนวทาง 
Active Learning ในการจัดการ
เรียนการสอน 

รอยละ 50 - รองคณบดีฝายวิชาการ 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาโท 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาเอก 

4. จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนในแนวทาง Active Learning 

จํานวน 30 - รองคณบดีฝายวิชาการ 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาโท 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาเอก 

5. รอยละของนักศึกษาเต็มเวลา
ชาวตางชาติตอนักศึกษาท้ังหมด 

รอยละ 2 ผูอํานวยการโครงการปริญญา
ตรีภาคภาษาอังกฤษ 

2 องคประกอบของ GREATS : G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility สํานึกรับผิดชอบอยางยั ่งยืน, E-Eloquence 
ส่ือสารอยางสรางสรรคทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, T-Team leader เปนผูนํา ทํางานเปนทีม, S-Spirit of 
Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร  
3 Active Learning : กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตองคิด วิเคราะห และคนควา เพื่อใหไดมาซ่ึงความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยผูสอนมีหนาที่ใน
การบริหารการเรียนรู การบรรยายเฉพาะองคความรูที่สําคัญ การออกแบบกลไกที่จะทําใหผูเรียนมกีระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การทําหนาที่
แนะนํา (Guide) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และผลักดันใหผูเรียนกาวหนาไปตามศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด 

 หนา 2 
 

                                                           



ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายประจําป
งบประมาณ 2560 

ผูรับผิดชอบ 

6. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล
ในเวทีระดับนานาชาติตอนักศึกษา
ท้ังหมด 

รอยละ 0.05 - รองคณบดีฝายวิชาการ 
- ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 

   
  6.1.2 แผนปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

1. พัฒนาทักษะและ
ศักยภาพความเปน
อาจารย 

1. โครงการอบรม
ใหความรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะความ
เปนอาจารย 

    รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

2. พัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
Life Long Learning 
และมุงสูความเปน
นานาชาติ 

2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรไปสูความ
เปนนานาชาติ 

    - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- ผูอํานวยการ
โครงการปริญญา
ตรีภาค
ภาษาอังกฤษ 
- ผูอํานวยการ
โครงการปรญิญาโท 
- ผูอํานวยการ
โครงการปริญญา
เอก 

 3. โครงการเพ่ิม
จํานวนนักศึกษา
ตางประเทศ 

    - ผูอํานวยการ
โครงการปริญญาตรี
ภาคภาษาอังกฤษ 

 4. โครงการ Work 
shop การ
ออกแบบ และ
ปรับปรุง/ทบทวน
หลักสูตรใหเปนไป
ตามแนวทาง 
GREATS และ 
Active learning 

 
 
 

   - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- ผูอํานวยการ
โครงการ B.J.M. 
- ผูอํานวยการ
โครงการปรญิญาโท 
- ผูอํานวยการ
โครงการปริญญา
เอก 

 หนา 3 
 



กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

 5. โครงการ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย
คูสัญญาใน
ตางประเทศ 

    - รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

3. สนับสนุนและ
สงเสริมการสอนแบบ 
Active Learning 

6. โครงการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณการ
สอนแบบ Active 
Learning 

    รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

4. สนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ี
สงเสริมใหนักศึกษา
ไดปฏิบัติจริง และ
นําไปประยุกตใชให 

7. โครงการนํา
นักศึกษาไปศึกษาดู
งานดาน
สื่อสารมวลชนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

    รองคณบดีฝาย
วิชาการ  

เกิดประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม 

8. กิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหแก
นักศึกษา 

    รองคณบดีฝาย
การนักศึกษา 

5. ติดตามผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตาม 
GREATS 

9. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจผูใช
บัณฑิต 

    รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 หนา 4 
 



 6.2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

  เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและ
นําไปใชประโยชนอยางบูรณาการและยั่งยืน 

  6.2.1 ตัวช้ีวัด และเปาหมายผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายประจําป
งบประมาณ 2560 

ผูรับผิดชอบ 

1. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูล
เปาหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ 
SCOPUS) 

รอยละ 30 รองคณบดีฝายวิจัย 

2. รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ SCOPUS) ตอ
อาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 15 รองคณบดีฝายวิจัย 

3. จาํนวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและแกปญหา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 

เรื่อง/
ผลงาน 

6 รองคณบดีฝายวิจัย 

4. รอยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและ/หรือ
ระดับนานาชาติ 

รอยละ 20 รองคณบดีฝายวิจัย 

5. สัดสวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคท่ีเปนความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมตอผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท้ังหมด 

สัดสวน 0.3 รองคณบดีฝายวิจัย 

6. จาํนวนผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ี
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0) และการแกปญหาของประเทศ
ใน 8 ดาน 

ผลงาน 10 รองคณบดีฝายวิจัย 

   
 
 
 
 
 

 หนา 5 
 



  6.2.2 แผนปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีทันสมัย 
และสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล (ตาม 

1. โครงการ
สนับสนนุทุนวิจัย/
งานสรางสรรคท่ี
ทันสมัยและ
สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

    รองคณบดีฝาย
วิจัย 

โมเดลประเทศไทย 
4.0) ไดแก 
   1) Democracy  
   2) Policy 

Recommendation 
   3) Energy & 
Environment 

2. โครงการสราง
เครือขายความ
รวมมือระหวาง
สถาบัน/องคกรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
ท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 
- รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

   4) Health, 
Wellness & Bio-
Med, Medical 
Technology 
   5) Food 
Agriculture & Bio-
tech 
   6) Mechatronic, 
Intelligence 
Robots, System 
Engineering, 
Electronic Control 
   7) Digital, 
Internet of Thing & 
Convergence 
   8) Creative, 
Culture, High 
Value Service 
 

3. โครงการสราง
ระบบในการสบืคน
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน 
เพ่ิมระบบการ
สืบคนผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ของนักวิจัย มธ. ใน
เว็บไซตฝายวิจัย
เพ่ือประโยชนใน
การจัดกลุมนักวิจัย
ตามความเชี่ยวชาญ 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 
- รองคณบดีฝาย
บริหาร 

 หนา 6 
 



กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

2. บูรณาการ 
(Integration) 
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีเปนสห
สาขา 
(Multidisciplinary) 
/ สหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) 
โดยมุงเนนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค
แบบมีสวนรวมเพ่ือ
นําไปสูการใช 

4. โครงการ
สนับสนุนใหเกิดการ
วิจัยเชิงประยุกต 
(Applied research) 
จากงานวิจัยพ้ืนฐาน 
(Basic research) 
เพ่ือนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนท้ัง
ดานการเรียนการ
สอน การตอยอด
เชิงพาณิชย และ
เพ่ือสังคม 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 

ประโยชนเชิง
พาณิชย/ ตอบปญหา
สังคม / แกไขปญหา
ของประเทศ 

5. โครงการอบรม
ใหความรูในการทํา
วิจัยหรืองาน
สรางสรรคแก
บุคลากรของคณะ 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 

 6. โครงการจัดหา
เวทีใหทุกภาคสวน
ท้ังภาคชุมชนและ
ภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการ
กําหนดโจทยวิจัย 
และนําผลการวิจัย/
งานสรางสรรค 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 

3. สนับสนุนการ
พัฒนาคลัสเตอรการ
วิจัยและศูนยความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
(Excellence Center) 
ของ มธ. ในประเด็น
การวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญให
เปนศูนยกลางการ
วิจัย (HUB) 

7. โครงการ
สนับสนุนใหเกิด
การรวมกลุมวิจัย
ของศูนยแหงความ
เปนเลิศทางวิชาการ/
คลัสเตอรการวิจัย
เพ่ือผลักดันให
มหาวิทยาลัยเปน
ศูนยการวิจัยดาน
ตางๆ 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 
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กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

4. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
งานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

8. โครงการสงเสริม
ระบบพ่ีเลี้ยงการ
วิจัยเพ่ือสรางและ
สนับสนุนนักวิจัยรุน
ใหม 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 

 9. โครงการเผยแพร
ผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรคท้ังภายใน
และตางประเทศ
อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 

 10. โครงการจัดทํา
ระบบรายงานและ
ติดตามประเมินผล
งานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

    - รองคณบดีฝาย
วิจัย 
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 6.3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอก 

  เปาประสงค : ผลักดันใหเกิดความสรางความรวมมือทางวิชาการ การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ท้ังระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

  6.3.1 ตัวช้ีวัด และเปาหมายผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายประจําป
งบประมาณ 2560 

ผูรับผิดชอบ 

1. จํานวนความรวมมือทางวิชาการ/วิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ Top 500 /องคการ
ระหวางประเทศ 

โครงการ 1 - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝาย
วิจัย 
- รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

2. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีสงออก
และรับเขาตอนักศึกษาท้ังหมด 

รอยละ 4 - รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 
- ผูอํานวยการ
โครงการปริญญา
ตรีภาค
ภาษาอังกฤษ 

3. รอยละของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอ
อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 18.18 - รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 
- ผูอํานวยการ
โครงการปริญญา
ตรีภาค
ภาษาอังกฤษ 

4. รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอ
อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 14 รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

5. รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนท่ีสงออกตอ
อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 4 รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

6. จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีเกิด
จากความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําTop 
500/องคการระหวางประเทศ/ภาครัฐ /
ภาคอุตสาหกรรม /ชุมชน 

หลักสูตร 
/ผลงาน 

4.5 - รองคณบดีฝายวิจัย 
- รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- ผูอํานวยการบรหิาร
โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายประจําป
งบประมาณ 2560 

ผูรับผิดชอบ 

7. จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเขาไปมี
บทบาทในสมาคมวิชาชีพ 
องคกรท่ีกําหนดนโยบายระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

คน 1 - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ 

 

  6.3.2 แผนปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

1. สรางเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในตางประเทศ 

1. โครงการจัดทํา 
MOU ดานการเรียน
การสอน/วิจัย/
บริการวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในตางประเทศ 

    - รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 
- รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝาย
วิจัย 

 2. โครงการจัดสรร
ทุนเรียนดีนักศึกษา
อาเซียน 

    - ผูอํานวยการ
โครงการหลักสูตร 
B.J.M. 

 3. โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย
กับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศ 

    - รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

 4. โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ
กับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในตางประเทศ 

    - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ 

2. สรางเครือขาย
ความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยหรือ
ภาคีภายนอก เพ่ือ
สรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการและวิจัย 
หรือถายทอดองค
ความรูสูชุมชนและ
สังคม 

5. โครงการความ
รวมมือทางวิชาการ
หรือวิจัยกับคณะ
สายสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยหรือ
ภาคีภายนอก 

    - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝาย
วิจัย 
- ผูอํานวยการ
บริหารโครงการ
บริการสังคม 
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กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

3. สงเสริมใหบุคลากร
ของคณะเขาไปมี
บทบาทในสมาคม
วิชาชีพ หรือองคกรท่ี
กําหนดนโยบาย
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

6. โครงการจัดทํา
ระบบขอมูล
บุคลากรของคณะท่ี
เปนสมาชิก/
กรรมการใน
องคกร/สมาคม
วิชาชีพ 

    - รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ 
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 6.4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 

  เปาประสงค : ใหบริการท่ีหลากหลายดวยคุณภาพแกชุมชนและสังคม 

  6.4.1 ตัวช้ีวัด และเปาหมายผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายประจําป
งบประมาณ 2560 

ผูรับผิดชอบ 

1. จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยเขาไปให
ความชวยเหลือทางวชิาการในประเทศ/
ตางประเทศ 

โครงการ 3 รองคณบดีฝาย
วิชาการ และ
ผูอํานวยการ
โครงการบริหาร
โครงการบริการ
สังคม 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 85 ผูอํานวยการ
โครงการบริหาร
โครงการบริการ
สังคม 

 
  6.4.2 แผนปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

สงเสริมใหมีการบูร
ณาการการใหบริการ
วิชาการ วิจัย แก
ชุมชนสังคม 

โครงการใหบริการ
องคความรูท่ีคณะ
เชี่ยวชาญแกชุมชน
และสังคม 

    - ผูอํานวยการ
โครงการบริหาร
โครงการบริการ
สังคม 
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 6.5 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: มุงสูความม่ันคง ย่ังยืนดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

  เปาประสงค : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

  6.5.1 ตัวช้ีวัด และเปาหมายผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมายประจําป
งบประมาณ 2560 

ผูรับผิดชอบ 

1. รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย 

รอยละ 100 รองคณบดีฝาย
บริหาร 

2. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการเพ่ิมพูน
ความรู/ทักษะ/ประสบการณท้ังในและ
ตางประเทศ 

รอยละ 100 รองคณบดีฝาย
บริหาร 

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ี
ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ทักษะ/ประสบการณ
ท้ังในและตางประเทศ 

รอยละ 100 รองคณบดีฝาย
บริหาร 

4. ระดับความสําเร็จของการเปนGreen 
University 

โครงการ 9 รองคณบดีฝาย
บริหาร 

 
  6.5.2 แผนปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

1. นําเทคโนโลยีมาใช
เปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานใหมี 

1. โครงการจัดทํา
ระบบการจองรถ/
จองหองประชุม
ออนไลน 

    รองคณบดีฝาย
บริหาร 

ประสิทธิภาพสูง 2. โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
คณะ 

    รองคณบดีฝาย
บริหาร 

2. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

3. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากรของคณะ 

    - รองคณบดีฝาย
บริหาร 
- รองคณบดีฝาย
วางแผน 

3. พัฒนาการบริหาร
จัดการใหคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

    รองคณบดีฝาย
บริหาร 
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กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

4. พ่ึงพาตนเองอยาง
ยั่งยืนดวยการ
แสวงหารายไดและ
บริหารทรัพยสิน 

5. โครงการจัดทํา
แผนกลยุทธทาง
การเงิน 

    - รองคณบดีฝาย
วางแผน 
- รองคณบดีฝาย
บริหาร 

 6. โครงการบริหาร
จัดการเงินลงทุน
ของคณะ 

    รองคณบดีฝาย
บริหาร 

5. สรางระบบและ
กลไกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม 
และประหยัด
พลังงาน 

8. โครงการปลูก
ตนไมเพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน โดยรอบ
คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน 

    รองคณบดีฝาย
บริหาร 

 9. โครงการรณรงค
และปลูกจิตสํานึก
ในการประหยัด
พลังงาน 

    รองคณบดีฝาย
บริหาร 

 10. โครงการ
เก่ียวกับความ
ปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางานของ
สถานประกอบ
กิจการ 

    รองคณบดีฝาย
บริหาร 

6. มุงสราง 
Branding และคงไว
ซ่ึงอัตลักษณของ
คณะและเผยแพร 

11. โครงการ
รณรงคสรางคานิยม
หลักท่ีสําคัญของ
องคกร 

    - ผูชวยคณบดี
ฝายประชาสัมพันธ
และกิจกรรม
พิเศษ 

ผลงานท่ีสราง
ชื่อเสียงแกคณะ 

12. โครงการ
สื่อสารภาพลักษณ 
Branding ของ
คณะเชิงรุกสู
ภายนอก 
 

    - ผูชวยคณบดี
ฝายประชาสัมพันธ
และกิจกรรม
พิเศษ 
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กลยุทธของคณะ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 

 13. โครงการพัฒนา
เว็บไซตของคณะให
มีความทันสมัยและ
เปนภาษาอังกฤษ 

    - ผูชวยคณบดี
ฝายประชาสัมพันธ
และกิจกรรม
พิเศษ 
- รองคณบดีฝาย
บริหาร 

7. สงเสริมทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย 

14. โครงการ
สงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย  

    ผูชวยคณบดีฝาย
ประชาสัมพันธ
และกิจกรรม
พิเศษ 
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