
แบบฟอรมการจัดทําเปาหมายและแผนปฏิบัติงาน (กลุมจัดการเรียนการสอน) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ 
 ตําแหนง คณบดีคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

วาระในการดํารงตําแหนง ตั้งแต 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
(ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย มติการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ) 

1. วิสัยทัศน ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย วิสัยทัศนหนวยงาน (ถามี) 
“สรางผูนํา  ดวยการศึกษาและวิจัยระดับโลก” 
 "Leadership through World-Class 
Education and Research" 

“มุงสูการเปนสถาบันชั้นแนวหนาดานการผลิตนักวิชาชีพ
และงานวิจัยดานวารสารศาสตร สื่อ และการสื่อสาร เพ่ือ
รวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศและ
แกปญหาสังคม โดยไดรับการยอมรับท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ” 
“To be nationally and internationally-recognized 
professional school and research hub in 
journalism, media and communication that 
significantly drives nation’s strategic moves and 
social development”  

พันธกิจ 
1. “สรางบัณฑิตพันธุใหมในดานวารสารศาสตร สื่อ

และการสื่อสาร ท่ีมีความพรอมดานทักษะทางวิชาชีพ 
และทักษะการเรียนรูและการปรับตัว มีความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีและภาษา พรอมจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมในยุคสมัยแหงความเปลี่ยนแปลง”  

“Nurturing  a new breed of Digital Smart 
Journalism, Media and Communication 
professionals with essential skills required for 
success in transforming world ” 

2. สงเสริมการผลิตงานวิจัยของคณะฯ เพ่ือการเผยแพร
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมุงเปาใหมีปริมาณ
เพ่ิมอยางมีนัยสําคัญ อันจะนําไปสูการมีชื่อเสียงใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

Accelerate faculty’s research and national 
and international publication to enhance the 
Faculty’s academic reputation. 
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วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย วิสัยทัศนหนวยงาน (ถามี) 
 3. เพ่ิมบทบาทชองคณะฯ ในการเปนแหลงรวมของ

องคความรู และการเผยแพรความเชี่ยวชาญ ท่ีจะชวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสื่อ จริยธรรมและความเปน
มืออาชีพของวงการสื่อในประเทศไทย เพ่ือนําไปสูการ
แกไขปญหาของชาติและสังคม 

“Serve as hub of knowledge and expertise 
in promoting quality, ethical and moral practice 
of media professionals in Thailand.” 
 

 
2. นโยบาย/แนวทางการบริหารหนวยงานท่ีดําเนินการ เพ่ือบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค นโยบาย/แนวทางการบริหารของหนวยงาน 
1. สรางบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะ GREATS 

1) สรางบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะ  GREATS1 มี
ทักษะการเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneur) และมี
ทักษะ 3 ภาษา ดวย
กระบวนการเรียนรูตาม
แนวทาง Active 
Learning2 และปลูกฝง
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. มุงเพ่ิมความทันสมัยใหกับหลักสูตรทุกระดับ
ดวยแนวคิดการสรางบัณฑิตวารสารศาสตรฯ ให
เปน “Digital Smart Well-Groomed 
Leaders with Engaging Mind for Better 
Society” เพ่ือใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสื่อและการสื่อสาร แบบ Content-based, 
multi-platform media and 
communication มากข้ึน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความพรอมในดานทักษะวิชาชีพท่ีพรอมกาวเขาสู
การประกอบอาชีพในองคกรหรือผูประกอบการ 
ความรูรอบขามศาสตรและสาขา มีทักษะดาน
ภาษาและเทคโนโลยีดิจิตอล โดยมีจิตสํานึกใน
การทําเพ่ือสังคมและสวนรวม 
2. จัดใหมีการบูรณาการการเรียนรูสูภาคปฏิบัติ
ในภาควิชาชีพและการประยุกตใชใหมากข้ึน ผาน
ความรวมมือกับองคกรภายนอก  
3. ผลักดันใหนักศึกษาทุกระดับกาวสูเวที
นานาชาติมากกข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังดาน
วิชาการและวิชาชีพ  
 
 

1 องคประกอบของ GREATS: G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility สํานึกรับผิดชอบอยางยั่งยืน, E-Eloquence 

ส่ือสารอยางสรางสรรคทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มีสุนทรียะในหัวใจ, T-Team leader  เปนผูนํา ทํางานเปนทีม, S-Spirit of 

Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร    (รายละเอยีดตามคูมือขอตกลงการปฏิบัติงานฯ ตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12) 

2 Active Learning: กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนตองคิด วิเคราะห และคนควา เพื่อใหไดมาซ่ึงความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยผูสอนมีหนาที่หลัก
ในการบริหารการเรียนรู การบรรยายเฉพาะองคความรูที่สําคัญ การออกแบบกลไกที่จะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การทําหนาที่
แนะนํา (Guide) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และผลักดันใหผูเรียนกาวหนาไปตามศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด (รายละเอียดตามคูมือ
ขอตกลงการปฏิบัติงานฯ ตามแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 12) 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค นโยบาย/แนวทางการบริหารของหนวยงาน 
  4. พัฒนาศักยภาพของคณาจารยในการเรียนการ

สอนยุคใหม (new learning approaches ) 
แบบ knowledge facilitator ผานแนวคิด 
Active Learning ใหบัณฑิต สามารถเรียนรูใน
โลกดิจิตอลและยุคสารสนเทศดวยตนเอง 
 

2. สรางสรรคงานวิจัยและ 
นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนา
ตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 

2) ผลิตผลงานวิจัย  และ
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับ
ม า ต ร ฐ า น ส าก ล   แ ล ะ
นํ าไป ใช ป ระ โยช น อ ย า ง
บูรณาการและยั่งยืน 

5. แกไขจุดออนของคณะฯ ในดานการวิจัยท่ี
จํานวนการผลิตงานวิจัยและตีพิมพในระดับ
นานาชาติยังนอยมากอันเปนผลมาจากการขาด
กลไกการสนับสนุน เชนระบบพ่ีเลี้ยง  ระบบการ
ทําวิจัยแบบกลุมหรือเครือขาย (Cluster) 
บรรยากาศทางวิชาการ การขาดประสบการณทํา
วิจัย ดวยการสรางระบบการสนับสนุนท่ีดีท้ังใน
แงการผลักดันสงเสริม ระบบการบริหารงาน
บุคคลการจัดภาระงาน การอบรมแนะแนว การ
ใหแรงจูงใจ สรางบรรยากาศแบบชวยเหลือกัน
และกัน โดยผนวกกับระบบการวัดผลงานและ
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรตามแนวคิด 
Performance-Based Evaluation  
6. การวางจุดเดนความเชี่ยวชาญดานการวิจัย
ของคณะ/คณาจารย ในดาน “วารสารศาสตร
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม”  (JC for Change) 
เนนการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือโจทยของสังคม ใน
ดานท่ีคณะเชี่ยวชาญ ไดแกสื่อเพ่ือคนพิการ สื่อ
เพ่ือชนบท จริยธรรมสื่อ คุณภาพสื่อ  ปญหา
สังคมจากเทคโนโลยีสื่อสารแบบดิจิตอลหรือสื่อ
ออนไลนตางๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลงานทาง
วิชาการ เผยแพรผลงานท้ังระดับชาติ และ
นานาชาติ เพ่ือสรางชื่อเสียงของคณะ พรอมสราง
รายไดเพ่ิมใหคณะอีกทางหนึ่ง  
 

3. สรางเครือข ายความ
ร ว ม มื อ ท้ั งภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอกประเทศ 

3) ผลักดันใหเกิดการสราง
ความรวมมือทางวิชาการ 
การสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรม ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ท้ังระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล  

7. แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ท้ังท่ีเปนสถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ องคกร
รัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
เนื้อหาหลักสูตร การฝกงานภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมวิชาการ การวิจัย 
และการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและวิชาการ
ของคณาจารย  
 
 

T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 



4 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค นโยบาย/แนวทางการบริหารของหนวยงาน 
8. จัดกิจกรรมเผยแพรความรูและการบริการ
วิชาการแกสังคมภายนอก ในลักษณะความ
รวมมือระยะยาว และเปนทางการ โดยพัฒนา
รูปแบบใหมๆ ของความรวมมือท่ีเอ้ือประโยชน
ตอคณะและสอดคลองกับความตองการของ
พันธมิตรอยางเหมาะสม 
 

4 . มุ ง เน น คุณ ภ าพ การ
ให บ ริก าร วิช าการและ
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ท่ี ไ ด
มาตรฐานสากล 
 
 

4)  เพ่ือใหบริการวิชาการท่ี
หลากหลายดวยคุณภาพแก
ชุมชนและสังคม  

9. ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกตอการจัดบริการวิชาการเชิงรุกท่ีมี
คุณภาพตอชุมชนและสังคม เพ่ือทําใหมีปริมาณ
โครงการเพ่ิมข้ึน สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ชวยสรางชื่อเสียงและรายไดใหคณะมากข้ึน 

 
5) เพ่ือใหบริการท่ีเปนเลิศ
ดานการรักษาพยาบาล การ
ฟนฟู ปองกัน และการสราง
เสริมสุขภาพแกประชาชน 
ดวยคุณภาพตามมาตรฐาน
รางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA) 

 

5. มุงสูความม่ันคง ย่ังยืน 
ดวยการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัย 

6) พัฒนาระบบงานและ
ศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงอยาง
ยั่งยืน 

10. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร 
(Transforming Management) เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
โดยนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตางๆ รวมท้ังการประเมินผลการ
ทํางาน ใหคลองตัว มีประสิทธิภาพ ลดความ
ซํ้าซอน ลดข้ันตอน ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง 
พัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบใหม ๆ เชน
ดานการบริหารการเงิน การบริหารบุคคล ท่ีทํา
ใหเกิดการบริหารงานท่ีคลองตัว สรางทัศนคติท่ีดี
ของบุคลากรในการทํางานท่ีเปนเลิศ เพ่ือนําคณะฯ
ไปสูการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธไดมากข้ึน 
11. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหสอดรับกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการ
วิจัย วิชาการ เพ่ือสรางผลลัพธ และประสิทธิผล
ของการทํางานดวยแนวคิดมุงเปา/ผลสัมฤทธิ์เปน
สําคัญ (Results-Based and Performance-
based Management)  ไดแกระบบการทํางาน
แบบ research-based/task-based and 
professional-based 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค นโยบาย/แนวทางการบริหารของหนวยงาน 
12. มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยคณะใหการ
สนับสนุนทุกดานท้ังดานนโยบาย กลไกการ
บริหารงาน การจดัโครงการกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือความกาวหนา (Career Path )โดย
มีการสนับสนุนประมาณ และทรัพยากรตางๆ 
เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความสามารถ และสามารถ
สรางผลงานท่ีตอบสนองตอเปาหมายของคณะ
และมหาวิทยาลัย  

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค เปาหมายผลการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 
     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 
          เปาประสงค : สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ  GREATS มีทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
และมีทักษะ 3  ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝงทักษะการ  

          ตัวช้ีวัดเปาประสงคและเปาหมายผลการดําเนินการ (ตามขอตกลงการปฏิบัติงานท่ีทําไวกับ
มหาวิทยาลัย) 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค* 
(ตามแผนฯ12) 

หนวย
นับ 

เปาหมาย 
มหาวิทยาลัย (แผนฯ 12) หนวยงาน 

ป  
60 

ป  
61 

ป 
62 

ป  
63 

ป 
64 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
 2563 

1.1 ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอบัณฑิตตาม
คุณลักษณะ GREATS  

รอยละ 87 88 89 90 92 88 89 90 

1.3 รอยละของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีจัดใหผูเรียน 
เรียนรูจากการปฏิบัติ 

รอยละ 80 85 90 95 100 85 90 95 

1.4 รอยละของอาจารยท่ีใช
แนวทาง Active Learning 
ในการจัดการเรียนการสอน  

รอยละ 50 55 60 65 70 55 60 65 

1.5 จํานวนรายวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนในแนวทาง 
Active Learning  

รายวิชา 150 200 300 400 500 75 75 75 

1.6 รอยละของบัณฑิตท่ีผาน
การทดสอบคุณลักษณะ 
GREATS และทักษะ
ผูประกอบการ (Entrepreneur)  

รอยละ - - - 60 70   60 

1.8 รอยละของนักศึกษาเต็ม
เวลาชาวตางชาติตอนักศึกษา
ท้ังหมด 

รอยละ 2 4 6 8 
 

10 4 6 8 

T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค* 
(ตามแผนฯ12) 

หนวย
นับ 

เปาหมาย 
มหาวิทยาลัย (แผนฯ 12) หนวยงาน 

ป  
60 

ป  
61 

ป 
62 

ป  
63 

ป 
64 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
 2563 

1.9 รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดงานทําในองคกรระหวาง
ประเทศ หรือหนวยงานใน
ตางประเทศตอบัณฑิตท่ีไดงาน
ทํา 

รอยละ 3 4 5 6 7   3 

1.10 รอยละของนักศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลในเวทีระดับ
นานาชาติ ตอนักศึกษา
ท้ังหมด 

รอยละ 0.05 0.07 0.1 0.15 0.2 0.07 0.1 0.15 

*ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ จํานวน 9 ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 
 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร มธ. 
ฉบับท่ี 12 

    

1.1 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะใน
การกระตุนนักศึกษาใหมีทัศนคติ
ในการเรียนรูดวยตนเองท้ังในและ
นอกหองเรียน 

• โครงการปรับตัวทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูยุคใหม เชนการพัฒนาอาจารย
ดานเทคนิคการสอน ใหเหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรูของคนรุนใหม (New 
Generation) 

   

 • โครงการเสวนาการเตรียมความ
พรอมบุคลากรเขาสูอุตสาหกรรมสื่อยุค
ดิจิทัล 

   

 • โครงการอบรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

   

 • โครงการอบรมการเรียนการสอน
แบบ Work Integrated Learning 
(WIL) 

   

1.2 สรางหลักสูตร และพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิต Life Long Learning และมุง
สูความเปนนานาชาติตาม
มาตรฐานสากล 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
ใหสอดรับกับภูมิทัศน/นิเวศใหมของการ
สื่อสารและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ดวยการบูรณาการระหวางกลุมวิชา/
สาขา ระหวางคณะ/ศาสตร หรือ
ระหวางหลักสูตร (Cross-function and 
Cross-Disciplinary Curriculum) 

   

T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 



7 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการเตรียมความพรอมในการใช

หลักสูตร 2561 : ผูสอน เจาหนาท่ี และ
หองปฏิบัติการ 

   

 • โครงการความรวมมือกับคณะตางๆ 
ในการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน เชนการ
เปดวิชาโท การสอนภาษาท่ี 3 

   

 • โครงการพัฒนา Next Gen 
Leaders  ของนักศึกษา ไดแก ทักษะ
ภาษาท่ี 3 ทักษะดานการเรียนรู ทักษะ
ดานเทคโนโลยีดิจิตอล และทักษะการ
เปนผูประกอบการ  

   

1.3 พัฒนาระบบและกลไกท่ี
สงเสริมการเรียนรูแบบ Active 
Learning 

• โครงการสรางความเขาใจและเพ่ิม
สัดสวนรายวิชาท่ีใช Active Learning  

   

 • โครงการความรวมมือกับองคกร
ภายนอก หรือคณะวิชา/หลักสูตรอ่ืนใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเรียนรูแบบ Active 
Learning เชน Case-Based Learning, 
Project-Based Learning and 
Search-Based Learning 

   

1.4 สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
สงเสริมใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง
และนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนและสังคม 

• โครงการ Friends of JC : 
Building Next Gen JC Professionals 
สรางความรวมมือกับองคกรภายนอก 
หรือคณะ/หลักสูตรอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย 
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในดานการฝกปฏิบัติ
ทางวิชาชีพเพ่ิมเติมจากหลักสูตร หรือ
บูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร เชน
โครงการ Startup and 
Entrepreneurship Skills for 
Students 

   

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เปนผูประกอบการ และสตารทอัพ 

   

 • โครงการ Thinking Space สงเสริม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการและการฝกทางวิชาชีพ 

   

 • โครงการผลิตสารคดีเพ่ือสรางการ
รับรูใหมในสังคม 

   

T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการศึกษาชนบท    

 • โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรดาน
ภาพยนตร 

   

 • โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรดาน
โฆษณา 

   

 • โครงการศึกษาดูงาน     

1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตาม GREATS 

• โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
GREATS  

   

 • โครงการประเมินความพึงพอใจของ
องคกรฝกงานท่ีมีตอนักศึกษาฝกงาน 

   

 • โครงการประเมินความพึงพอใจตอ
ผูใชบัณฑิต 

   

กลยุทธตามนโยบาย/แนวทางการ
บริหารของหนวยงาน 

    

1.6 สรางระบบการบริหารขอมูล
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ คลองตัว และ
สอดคลองกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และชาติ 

• โครงการพัฒนาข้ันตอนและระบบ
การรวบรวมขอมูลการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ดวย
การนําเทคโนโลยีมาใชและการ
บริหารงานท่ีมีข้ันตอนชัดเจน มี
ประสิทธิภาพและมีสวนรวมของทุกคน
ในองคกร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนา 
         ตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 

     เปาประสงค :  ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และนําไปใชประโยชนอยาง
บูรณาการและยั่งยืน 

     ตัวช้ีวัดเปาประสงคและเปาหมายผลการดําเนินการ (ตามขอตกลงการปฏิบัติงานท่ีทําไวกับมหาวิทยาลัย) 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค* 
(ตามแผนฯ12) 

หนวย
นับ 

เปาหมาย 
มหาวิทยาลัย (แผนฯ 12) หนวยงาน 

ป  
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

2.1 รอยละของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูล
เปาหมายระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ ISI หรือ Scopus 
เทานั้น) ตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 
 

22 24 26 28 30 30 30 30 

2.2 รอยละของบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิง(citation) ใน 
Refereed Journalระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ 
Scopus เทานั้น) ตออาจารย
ประจาํและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด 

รอยละ 65 
 

66 67 68 70 15 15 15 

2.4 จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน และ
แกปญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ 

เรื่อง/
ผลงาน 

310 325 340 355 370 5 5 5 

2.5 รอยละของจาํนวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดับ 
ชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ  

รอยละ 20 20 20 20 25 20 20 20 

2.6 สัดสวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ี
เปนความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรมตอ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท้ังหมด  

สัดสวน 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6 

T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค* 
(ตามแผนฯ12) 

หนวย
นับ 

เปาหมาย 
มหาวิทยาลัย (แผนฯ 12) หนวยงาน 

ป  
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

2.7 จํานวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ี
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
(ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) 
และการแกปญหาของ
ประเทศใน 8 ดาน (ตามกล
ยุทธ 2.1)  

ผลงาน - - - - - 11 11 11 

*ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ จํานวน 7 ตัวชี้วัด 

 
 แผนปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร มธ. 
ฉบับท่ี 12 

    

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ี
ทาทาย ทันสมัย และสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล
ประเทศไทย4.0) และการ
แกปญหาของประเทศ ไดแก 
1. Democracy  

• โครงการกําหนดประเด็นหลัก 
(Theme) การวิจัยของคณะฯเปน 
“วารสารศาสตรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
สังคม” โดยมุงแกปญหาตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการ
สนับสนุนทุนวิจัย/งานสรางสรรคให
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

   

2. Policy Recommendation  
3. Energy & Environment  
4. Health, Wellness & Bio-
Med, Medical Technology  
5. Food Agriculture & Bio-
Tech 
6. Mechatronics, Intelligent 
Robots, Systems Engineering 
Electronic Control 
7. Digital, Internet of Things &  

• โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยกับสถาบัน/องคกรภายนอก
ท้ังรัฐและเอกชน/ชุมชน/องคกรแหลง
ทุนตางๆ ในประเทศ/ เพ่ือรวมกับคณะ
ในการกําหนดโจทยวิจัยท่ีมาจากความ
ตองการของสังคม พรอมกับแสวงหาทุน
ภายนอกแบบเชิงรุก  (Proactive Fund 
Search) เพ่ิมเติมจากงบประมาณ
ประจําท่ีไดรับ ท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ 

   

Convergence  
8. Creative, Culture, High 
Value Services 

• โครงการระบบพ่ีเลี้ยงวิจัย(mentor)  
ใหการดูแลชวยเหลือสนับสนุนตั้งแต
เริ่มตนจนถึงการเผยแพรสูระดับชาติ
และนานาชาติ 

   

T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการอบรมใหความรูดานการ

วิจัยและงานสรางสรรคใหคณาจารยและ
บุคลากร 

   

 • โครงการจัดหาเวทีใหคณาจารยได
เสนองานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือ
เผยแพรผลงานและตอยอดสู
ความกาวหนาทางวิชาการ 

   

 • โครงการสรางระบบในการสืบคน
งานวจิัยและงานสรางสรรคเพ่ือประโยชน
ในการจัดกลุมนักวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญ 

   

 • โครงการสงเสริมการทําวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมกับ
คณาจารย เพ่ือการพัฒนาและเผยแพร
งานวิจัยของคณะ 

   

2.2 บูรณาการ (Integration) 
งานวิจัยและ/ นวัตกรรมท่ีเปน 
สหสาขา(Multidisciplinary)/ 
สหวิทยาการ(Interdisciplinary) 
โดยมุงเนนการวิจัย/นวัตกรรมแบบ
มีสวนรวม เพ่ือนําไปสูการใช 
ประโยชนเชิงพาณิชย และมุงตอบ
ปญหาสังคม/แกไขปญหาของ
ประเทศ 

• โครงการสรางเครือขายวิจัยขาม
สาขา/ศาสตรหรือสหสาขา เพ่ือ
แกปญหาสังคม/โดยรวมกับคณะ/
หลักสูตรอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย/องคกร
ภายนอก โดยใหทุกภาคสวนท้ังชุมชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดโจทยงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

   

2.3   พัฒนาคลัสเตอรการวิจัยและ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 
(Excellence Center) ในประเด็น
การวิจัยท่ีหนวยงานมีความ
เชี่ยวชาญ 

• โครงการสราง Cluster สนับสนุนให
เกิดการรวมกลุมนักวิจัยเพ่ือตอบโจทย
วิจัยของคณะ/มหาวิทยาลัยและสังคม 
เพ่ือมุงความเปนเลิศ (Excellence) 
ภายใตประเด็นหลัก (Theme) วารสาร
ศาสตรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม”  (JC 
for Change)” ในประเด็นตางๆ ท่ีคณะ
เชี่ยวชาญ เชนการสื่อสารเพ่ือคนพิการ 
การสื่อสารเพ่ือเด็กและเยาวชน  การ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาชนบท เปนตน 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
2.4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
งานวิจัย/นวัตกรรม ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

• โครงการพัฒนากลไกเชิงระบบการ
วิจัย กฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหคณาจารย
สะดวกในการขอทุนทําวิจัย และการ
บริหารการวิจัยท้ังระบบคลองตัว
สอดคลองกับสภาพการณและใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณจากกองทุน
วิจัยของคณะ และการจัดหาแหลงทุน
เพ่ิมเติม ใหการสนับสนุนดานอํานวย
ความสะดวกดานระบบการทํางาน และ
ทรัพยากรท่ีจําเปน 

   

 • โครงการจัดทําและปรับปรุงคูมือ
วิจัยเพ่ือนําเสนอกลไก ระเบียบและ
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

   

 • โครงการจัดทําระบบรายงานและ
ติดตามการประเมินผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

   

 • โครงการสนับสนุนการเผยแพร
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ

   

กลยุทธตามนโยบาย/แนวทางการ
บริหารของหนวยงาน 

    

เสริมสรางจุดเดนและความ
แข็งแกรงในดานการเปนแหลง
เผยแพรงานวิชาการและวิจัยท่ีมี
คุณภาพในระดับชาติ 

• โครงการพัฒนาวารสารวิชาการของ
คณะฯใหมีคุณภาพสูงและอยูในฐาน TCI 
ระดับ Tier 1 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
      เปาประสงค : ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การสรางงานวิจัย และนวัตกรรม ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ท้ังระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

      ตัวช้ีวัดเปาประสงคและเปาหมายผลการดําเนินการ (ตามขอตกลงการปฏิบัติงานท่ีทําไว กับ
มหาวิทยาลัย) 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
(ตามแผนฯ12) 

หนวย
นับ 

เปาหมาย 
มหาวิทยาลัย (แผนฯ 12) หนวยงาน 

ป  
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

3.1 จํานวนความรวมมือทาง
วิชาการ/วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้น
นําในระดับ Top 500 และ/หรือ 
องคกรระหวางประเทศ  

ขอตกลง
ความ
รวมมือ 

20 30 40 50 60 2 2 2 

3.2 รอยละของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขา
ตอนักศึกษาท้ังหมด 

รอยละ 4 5 6 8 10 4 4 4 

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลา
ชาวตางชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 10 11 12 13 14 18.60 18.60 18.60 

3.4 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยน
ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 14 15 16 18 20 14 14 14 

3.5 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยน
ท่ีสงออกตออาจารยประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 4 5 6 8 10 4 4 4 

3.6 จํานวนหลักสูตร ผลงานวิจัย
นวัตกรรม ท่ีเกิดจากความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา Top 500/
องคกรระหวางประเทศ/ภาครัฐ/ 
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/
ชุมชน  

หลักสูตร/
ผลงาน 

- - - - - 4.5 4.5 4.5 

3.7 จํานวนบุคลากรของหนวยงาน
ท่ีเขาไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ 
องคกรท่ีกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ  

คน - - - - - 4 4 4 

**รวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 7 ตัวชี้วัด 
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แผนปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร มธ. 
ฉบับท่ี 12 

    

3.1  สรางเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในตางประเทศท่ีเชี่ยวชาญใน 8 
เรื่อง (ตามกลยุทธ 2.1) 

• โครงการสรางความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ เพ่ือ
การทําวิจัยรวมตามประเด็นท่ีสอดคลอง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
และเปนความเชี่ยวชาญของคณะฯ กับ
มหาวทิยาลัยท่ีคณะเปนคูสัญญาอยูแลว 
และเพ่ิมเติมท่ีอ่ืนๆ โดยเนนท่ี
มหาวิทยาลัยในกลุม ASEAN  เชน 
โครงการสรางเครือขายความรวมมือดาน
การวิจัยเรื่อง  Digital, Internet of 
Things & Convergence   

   

3.2 สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในตางประเทศ 

• โครงการสรางความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยสานตอ
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาเดิม 
และแสวงหาความรวมมือใหมๆ โดยเนน
ท่ีประเทศในกลุม ASEAN ท่ีคณะยังไมมี
ความรวมมือ รวมท้ังประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี
ศักยภาพสูง เชน จีน ญี่ปุน เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย การ
กิจกรรมทางวิชาการตางๆ การ
พัฒนาการเรียนการสอน/หลักสูตร การ
วิจัย และการบริการวิชาการตอสังคม
รวมกัน 

   

3.3 สรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ และ/หรือ วิจัย จาก
ประชาคมมหาวิทยาลัย และ/หรือ
ภาคีภายนอก เพ่ือเปนหุนสวนใน
การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
และวิจัย และ/หรือ ถายทอดองค
ความรู สูชุมชนและสังคม 

• โครงการสรางความรวมมือกับ
พันธมิตร ท่ีเปนภาคเอกชน/รัฐ/
เครือขายศิษยเกา/สถาบันวิชาการหรือ
องคกรดานวิชาการและวิจัยในการ
เผยแพรความรู/ถายทอดความรูสูสังคม
ในดานสื่อและการสื่อสารท่ีคณะ
เชี่ยวชาญ (JC V are connected) 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการ Friends of JC เพ่ือการ

พัฒนานักศึกษาและคณาจารยในดาน
วิชาชีพ ประกอไปดวย 2 โครงการยอย
คือ 1. โครงการ Building Next Gen 
JC Professionals พัฒนานักศึกษาใหได
ความรูในภาคปฏิบัติกับองคกรมืออาชีพ 
และ 2. โครงการ Training the 
Trainers for JC Faculty Members 
พัฒนาคณาจารยในดานความรูและ
ประสบการณภาควิชาชีพ 

   

 • โครงการความรวมมือทางวิชาการ
กับคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตรและ
นวัตกรรมการสื่อสาร สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ในการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และ
กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการอ่ืนๆ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

   

 • โครงการความรวมมือทางวิชาการ
และกิจกรรมพิเศษตางๆ กับมหาวิทยาลัย
ในทองถ่ินปทุมธานี เพ่ือสรางความ 
สัมพันธอันดีและเครือขายทางวิชาการ 

   

 • โครงการความรวมมือพัฒนาคณะ
กับเครือขายศิษยเกา ในดานกิจกรรม
ตางๆ ท่ีทําใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางคณะและศิษยเกา คลอดจนศิษย
ปจจุบัน และการนําความรูความ
เชี่ยวชาญของศิษยเกามาชวยในการ
พัฒนาคณะในดานตางๆ  

   

 • โครงการรวมมือกับภาควิชาชีพใน
พัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนแบบ 
Cross-Function/Multi-Platforms 

   

 • โครงการความรวมมือกับกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ใน
การเปนศูนยกลางขับเคลื่อนการวิจัย 
การสรางนวัตกรรมดานสื่อ และการ
เผยแพรความรู สงเสริมคุณภาพและ
จริยธรรมสื่อใหแกวงการวิชาชีพสื่อและ
สังคมโดยรวม 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการความรวมมือกับ MCOT 

ACADEMYในการบริการวิชาการดานสื่อ
และการสื่อสารตอสังคม และการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะ 

   

 • โครงการความรวมมือกับคณะ
นิติศาสตร ธรรมศาสตรและสมาคม
นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
ในการพัฒนาวงการนักขาวและวารสาร
ศาสตร  

   

 • โครงการวิจัยเพ่ือสังคมดานการ
พัฒนาสื่อเพ่ือคนพิการทางสายตา 
Audio Description 

   

3.4 สงเสริมใหบุคลากรของ
หนวยงานเขาไปมีบทบาทใน
สมาคมวิชาชีพ  และ/หรือ องคกร
ท่ีกําหนดนโยบายระดับชาติ และ/
หรือ ระดับนานาชาติ 

• โครงการสงเสริมใหคณาจารยมีสวน
รวมในสมาคมวิชาชพี/เครือขาย
วิชาการ/วิชาชีพและหรือองคกรเชิง
นโยบายดานสื่อและการสื่อสารใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

   

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 
     เปาประสงค : เพ่ือใหบริการวิชาการท่ีหลากหลายดวยคุณภาพแกชุมชนและสังคม 

     ตัวช้ีวัดเปาประสงคและเปาหมายผลการดําเนินการ (ตามขอตกลงการปฏิบัติงานท่ีทําไวกับมหาวิทยาลัย) 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค* 
(ตามแผนฯ12) 

หนวย
นับ 

เปาหมาย 
มหาวิทยาลัย (แผนฯ 12) หนวยงาน 

ป  
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

ป 
64 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

4.1 จํานวนโครงการท่ีหนวยงานเขา
ไป 

ใหความชวยเหลือทางวิชาการใน
ประเทศ/ตางประเทศ 

โครงการ/
ชุมชน 

260 270 280 290 300 3 3 3 

4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการ 
/ตรวจวิเคราะห/ทดสอบจาก
หนวยงาน 

รอยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 

*ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
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แผนปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีได 
             มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร มธ. 
ฉบับท่ี 12 

    

4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการการ 
ใหบริการวชิาการ วิจยัและนวัตกรรม 
แกชุมชน และสังคมอยางยั่งยืน 
โดยมุงเนนการสรางชุมชนตนแบบ 

• โครงการเสียงอาสา     

• โครงการเรียนรูสื่อ     

• โครงการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
รณรงคทางสังคม  

   

• โครงการวารสารติดตามสื่อและการ
สื่อสารเพ่ือสังคม ( JC Watchdog ) 
สงเสริมใหคณาจารยแสดงความเห็น 
ทัศนะเก่ียวกับประเด็นดานสื่อและการ
สื่อสารเพ่ือเสนอทางออกของปญหาให
สังคมและพัฒนาสื่อและการสื่อสารใหดี
ข้ึนในดานจริยธรรม และคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

4.2 สรางมูลคาเพ่ิม/ สื่อสาร
การตลาดดานการใหบริการ
วิชาการและบริการสุขภาพ 

• โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับสื่อ
และการสื่อสารแกสังคมในรูปแบบ Life-
long education courses หลักสูตร
ระยะสั้น ท่ีสอดคลองกับความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ และ
นักวิชาชีพสื่อและการสื่อสารท่ีตองการ
เพ่ิมพูนความรูใหมๆ  

   

 • โครงการเผยแพรความรูดานการ
สื่อสารผานสื่อวิทยุธรรมศาสตร “นัดพบ
อาจารยวารสารฯ” 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 



18 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  มุงสูความม่ันคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
 
     เปาประสงค : พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน  

     ตัวช้ีวัดเปาประสงคและเปาหมายผลการดําเนินการ (ตามขอตกลงการปฏิบัติงานท่ีทําไวกับมหาวิทยาลัย) 
 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค* 
(ตามแผนฯ12) 

หนวย
นับ 

เปาหมาย 
มหาวิทยาลัย (แผนฯ 12) หนวยงาน 

ป 
 60 

ป 
61 

ป  
62 

ป  
63 

ป  
64 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

5.1 รอยละของความสําเร็จในการ
จัดทําแผนบริหารทรัพยากรมนุษย 
(ระดับหนวยงาน) 

รอยละ 
 

100 100 100 100 100 
 

100 100 100 

5.2 รอยละของอาจารยท่ีไดรับการ
เพ่ิมพูนความรู/ทักษะ/
ประสบการณท้ังในและ
ตางประเทศ 

รอยละ 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

5.3 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการเพ่ิมพูน
ความรู/ทักษะ/ประสบการณ ท้ัง
ในและตางประเทศ  

รอยละ 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

5.6 ระดับความสําเร็จของการเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green 
University (ระดับหนวยงาน) 

กิจกรรม 9 9 9 9 9 9 9 9 

*ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติงาน  ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : มุงสูความม่ันคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
  

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร มธ. 
ฉบับท่ี 12 

    

5.1 นาํเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูง 

• โครงการนําเทคโนโลยีมาใชในระบบ
บริหารบุคคล การประเมินผลงาน และ
ระบบเอกสาร 

   

5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อยางตอเนื่อง 

• โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ของคณาจารยเปน   Research 
Track/Teaching Track/Professional 
Track  ท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการพัฒนา Career Path 

สําหรับคณาจารยและเจาหนาท่ีดวยการ
ติดตามผลและใหการสนับสนุนดวย
กลไกและนโยบายตางๆท่ีจําเปน  ไดแก
การสงเริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
การทําชํานาญการ การเรียนรูงานใหมๆ 
ท่ีจําเปนตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ขององคกร 

   

 • โครงการพัฒนาผูบริหารในอนาคต 
Emerging Leaders สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน ดวยการพัฒนา อบรม 
และสงเสริมใหแสดงศักยภาพเปนพิเศษ 

   

 • โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการทํางานและทักษะภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรสายสนับสนนุ 

   

 • โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการทํางานบุคลากรสาย
สนับสนุน 

   

 • โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ 
สุขภาวะ/ชีวอนามัย JC Well-Being & 
Happy Mind 

   

5.3  พัฒนาการบริหารจัดการให
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

• โครงการพัฒนาระบบการสั่งงาน 
การกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุน   

   

 • โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารใน
องคกร และสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมท่ีดีในการทํางาน  

   

5.4 พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ดวย
การแสวงหารายไดและบริหาร
ทรัพยสิน 

• โครงการพัฒนา Digital Media 
Center และอาคารสถานท่ีตางๆ ของ
คณะ เพ่ือการบริการสังคมและหารายได
ดวยแผนงานเชิงรุกท่ีแขงขันไดในตลาด 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน

สถานีวิทยุธรรมศาสตร ใหสอดคลองกับ
สภาพการณสื่อในปจจุบันและอนาคต 
เชนการพัฒนาเนื้อหา รูปแบบรายการ 
การใชเทคโนโลยีใหมๆ และการรวมมือ
กับองคกรภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะ “สื่อ
คณะวารสารศาสตรเพ่ือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

   

 • โครงการใหความสนับสนุนแกคณะ 
สํานักสถาบันตางๆ  ตลอดจน
มหาวิทยาลัยสวนกลาง ในการสนับสนุน
ดานการผลิตสื่อ การใชอุปกรณ สถานท่ี 
และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพ่ือ
การผลิตและเผยแพรสื่อ โดยเก็บ
คาธรรมเนียมในราคาพิเศษ 

   

5.5 สรางระบบและกลไกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการ
ประหยัดพลังงาน 

• โครงการพัฒนาการทํางานแบบไร
กระดาษ (paperless /digital 
meeting and work process) 

   

 • โครงการGreen and Sustainable 
JC ลดการใชทรัพยากร ลดพลังงาน 
รักษาสิ่งแวดลอม 

   

5.6 มุงสราง Branding และคงไว 
ซ่ึงอัตลักษณหนวยงาน และ
เผยแพรผลงานท่ีสรางชื่อเสียง 
แกมหาวิทยาลัย 

• โครงการพัฒนาเอกลักษณองคกร 
Corporate Identity หรือ CI ของคณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
เพ่ือใหมีแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ
ของคณะท่ีชัดเจน สรางการรับรูและ
จดจําไดงาย 

   

 • โครงการวางแผนและดําเนินการ
สื่อสารเพ่ือเผยแพรชื่อเสียงและผลงาน
ของนักศึกษา คณาจารย และศิษยเกา 
ผานชองทางท่ีหลากหลายของคณะฯ 
เชน เฟซบุกแฟนเพจ เว็บไซต วิทยุ มธ. 
ขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน โดย
เนนการสรางเครือขายกับสื่อมวลชน
ภายนอก 
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กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
 • โครงการพัฒนาเว็บไซตคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชนในเวอรชั่น
ภาษาอังกฤษ  

   

 • โครงการวารสารฯ Road Show 
เพ่ือเผยแพรหลักสูตรของคณะให
กลุมเปาหมายรับทราบ 

   

 • โครงการออกแบบและผลิตเนื้อหา
สําหรับเผยแพรในสื่อใหม เพ่ือสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับคณะฯ 

   

 • โครงการ JC Media Crew จัดตั้ง
ทีมนักศึกษาเพ่ือผลิตเนื้อหาท่ีสงเสริม
ภาพลักษณท่ีดีตามเปาหมายของคณะ 

   

 • โครงการ Open House เพ่ือสราง
ชื่อเสียงและความสัมพันธอันดีกับผูท่ี
สนใจจะเขาศึกษาในอนาคต  

   

 • โครงการผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธ
หลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2561 และหลักสูตรวารสารศาสตร
บัณฑิต สาขาสื่อศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

   

5.7 สงเสริม ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

• โครงการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรม
ตางๆ รายการวิทยุธรรมศาสตรให
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย ภายใตแนวคิด “วิทยุธรรมศาสตร
เพ่ือประชาชน” 
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4. ผลท่ีตองการใหเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง 
 

นโยบาย/แนวทางการบริหาร ผลท่ีตองการใหเกิดข้ึน 
1. มุงเพ่ิมความทันสมัยใหกับหลักสูตรทุกระดับดวย
แนวคิดการสรางบัณฑิตวารสารศาสตรฯ ใหเปน 
“Digital Smart Well-Groomed Leaders with 
Engaging Mind for Better Society” เพ่ือใหสอด
รับกับความเปลี่ยนแปลงทางสื่อและการสื่อสาร 
แบบ Content-based, multi-platform media 
and communication มากข้ึน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความพรอมในดานทักษะวิชาชีพท่ีพรอมกาวเขาสู
การประกอบอาชีพในองคกรหรือผูประกอบการ 
ความรูรอบขามศาสตรและสาขา มีทักษะดานภาษา
และเทคโนโลยีดิจิตอล โดยมีจิตสํานึกในการทําเพ่ือ
สังคมและสวนรวม 

1. คณะมีหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
กับสภาวการณทางการสื่อสาร และเทคโนโลยี
ดิจิตอลมากข้ึน บัณฑิตของคณะมีทักษะในดาน
วิชาชีพวารสารศาสตรฯ ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม และความรูในดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
เชนภาษา เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืนๆ อยาง
พอเพียง สามารถนําไปประกอบอาชีพท้ังในองคกร
และการเปนผูประกอบการ  มีความพรอมในการ
พัฒนาตนเองและสังคมได 

2. จัดใหมีการบูรณาการการเรียนรูสูภาคปฏิบัติใน
ภาควิชาชีพและการประยุกตใชใหมากข้ึน ผาน
ความรวมมือกับองคกรภายนอก 

2. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในภาคปฏิบัติกับ
องคกรวิชาชีพและมีการประยุกตใช (Learning by 
Doing) ในโครงการความรวมมือกับองคกรภายนอก
ท่ีเปนพันธมิตรของคณะฯ 

3. ผลักดันใหนักศึกษาทุกระดับกาวสูเวทีนานาชาติ
มากกข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังดานวิชาการและ
วิชาชีพ 

3. นักศึกษาของคณะมีผลงานท่ีปรากฎและรับรูใน
เวทีนานาชาติมากข้ึน 

4. พัฒนาศักยภาพของคณาจารยในการเรียนการ
สอนยุคใหม (new learning approaches ) แบบ 
knowledge facilitator ผานแนวคิด Active 
Learning ใหบัณฑิต สามารถเรียนรูในโลกดิจิตอล
และยุคสารสนเทศดวยตนเอง 

4. คณาจารยมีความเขาใจและนําแนวทางการเรียน
การสอนยุคใหมตามแนว Active Learning ไปใชใน
การสอนมากข้ึน 

5. แกไขจุดออนของคณะฯ ในดานการวิจัยท่ีจํานวน
การผลิตงานวิจัยและตีพิมพในระดับนานาชาติยัง
นอยมากอันเปนผลมาจากการขาดกลไกการ
สนับสนุน เชนระบบพ่ีเลีย้ง  ระบบการทําวิจัยแบบ
กลุมหรือเครือขาย (Cluster) บรรยากาศทาง
วิชาการ การขาดประสบการณทําวิจัย ดวยการ
สรางระบบการสนับสนุนท่ีดีท้ังในแงการผลักดัน
สงเสริม ระบบการบริหารงานบุคคลการจัดภาระ
งาน การอบรมแนะแนว การใหแรงจงูใจ สราง
บรรยากาศแบบชวยเหลือกันและกัน โดยผนวกกับ
ระบบการวัดผลงานและประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรตามแนวคิด Performance-Based 
Evaluation 
 

5. คณะฯมีผลงานวิจัยและวิชาการท่ีเผยแพรใน
ระดบันานาชาติเพ่ิมข้ึนจากเดิม และคณาจารย
ไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนในการทํางาน
วิจัยและไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางมากข้ึน 
คณะมีบรรยากาศดีในทางวิชาการและการวิจัย 
คณาจารยมีทัศนคติและความสนใจและมีการผลิต
งานวิจัยอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ สงผลใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการ และไดรับการ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับผลงานทีผลิต 
(Performance-Based Achievement) 
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นโยบาย/แนวทางการบริหาร ผลท่ีตองการใหเกิดข้ึน 
6. การวางจุดเดนความเชี่ยวชาญดานการวิจัยของ
คณะ/คณาจารย ในดาน “วารสารศาสตรเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงสังคม”  (JC for Change) เนนการ
วิจัยเพ่ือแกปญหาหรือโจทยของสังคม ในดานท่ี
คณะเชี่ยวชาญ ไดแกสื่อเพ่ือคนพิการ สื่อเพ่ือชนบท 
จริยธรรมสื่อ คุณภาพสื่อ  ปญหาสังคมจาก
เทคโนโลยีสื่อสารแบบดิจิตอลหรือสื่อออนไลนตางๆ 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลงานทางวิชาการ เผยแพรผลงาน
ท้ังระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือสรางชื่อเสียงของ
คณะ พรอมสรางรายไดเพ่ิมใหคณะอีกทางหนึ่ง 

6. คณะมีชื่อเสียงเปนท่ีรับรูวามีความเชี่ยวชาญใน
ดาน “วารสารศาสตรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม”  
(JC for Change) อยางชัดเจน มีผลงานวิจัยท่ีชวย
แกปญหาสังคมหรือเปนนวัตกรรมใหม จนเปนท่ี
รับรูในวงกวางและสามารถชวยสรางรายไดเพ่ิมเติม
ใหคณะไดอีกทางหนึ่ง 

7. แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังท่ี
เปนสถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ องคกรรัฐ 
และเอกชน ในการพัฒนาการเรียนการสอน เนื้อหา
หลักสูตร การฝกงานภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
ตลอดจนกิจกรรมวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพและวิชาการของคณาจารย  
 

7. คณะมีโครงการความรวมมือในระยะยาวและเปน
ทางการกับหนวยงานภายนอก และมีการดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือตางๆ อยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 
และบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีวางไวในดาน
หลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา 
คณาจารย การหารายได และสรางชื่อเสียงใหแก
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

8. จัดโครงการบริการวิชาการสูสังคม นําความรู 
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย เจาหนาท่ี เพ่ือ
บริการแกสังคม ท้ังแบบไมแสวงหารายได และแบบ
หารายได โดยมีท้ังแบบคณะดําเนินการเองท้ังหมด 
และแบบความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ใน
ลักษณะความรวมมือระยะยาว และเปนทางการ 
โดยพัฒนารูปแบบใหมๆ ของความรวมมือท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอคณะและสอดคลองกับความตองการ
ของพันธมิตรอยางเหมาะสม 

8. คณะมีผลงานท่ีเปนการเผยแพรความรูและ
บริการวิชาการแกสังคม ผานความรวมมือกับ
องคกรพันธมิตร สงผลตอการพัฒนาคณาจารย และ
นักศึกษา รวมท้ังการสรางชื่อเสียงและรายได 
 

9. ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวก
ตอการจัดบริการวิชาการเชิงรุกท่ีมีคุณภาพตอ
ชุมชนและสังคม เพ่ือทําใหมีปริมาณโครงการ
เพ่ิมข้ึน สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ชวยสราง
ชื่อเสียงและรายไดใหคณะมากข้ึน 

9. การปฏิบัติงานของคณะมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานท่ีไมจําเปน ลดการใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง และไดผลลัพธตามนโยบาย
และเปาหมายในการบริหารงาน 
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นโยบาย/แนวทางการบริหาร ผลท่ีตองการใหเกิดข้ึน 
10. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร 
(Transforming Management) เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดย
นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตางๆ รวมท้ังการประเมินผลการทํางาน 
ใหคลองตัว มีประสิทธิภาพ ลดความซํ้าซอน ลด
ข้ันตอน ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง พัฒนา
รูปแบบการบริหารงานแบบใหม ๆ เชนดานการ
บริหารการเงิน การบริหารบุคคล ท่ีทําใหเกิดการ
บริหารงานท่ีคลองตัว สรางทัศนคติท่ีดีของบุคลากร
ในการทํางานท่ีเปนเลิศ เพ่ือนําคณะฯไปสูการบรรลุ
เปาหมายเชิงกลยุทธไดมากข้ึน 

10. คณะมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึนกวาเดิม ไดผลลัพธท่ีดี บุคลากร
มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน และทําใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนงานกลยุทธ 
 

11. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหสอดรับกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการวิจัย 
วิชาการ เพ่ือสรางผลลัพธ และประสิทธิผลของการ
ทํางานดวยแนวคิดมุงเปา/ผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญ 
(Results-Based and Performance-based 
Management)  ไดแกระบบการทํางานแบบ 
research-based/task-based and 
professional-based 

11. คณะมีระบบการบริหารบุคคลท่ีสามารถเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรทุกประเภท สามารถบรรลุ
เปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย 

12. มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยคณะใหการ
สนับสนุนทุกดานท้ังดานนโยบาย กลไกการ
บริหารงาน การจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือความกาวหนา (Career Path )โดยมี
การสนับสนุนประมาณ และทรัพยากรตางๆ เพ่ือให
ไดบุคลากรท่ีมีความสามารถ และสามารถสราง
ผลงานท่ีตอบสนองตอเปาหมายของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

12. บุคลากรทุกประเภทของคณะไดรับการ
สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ มี
ความกาวหนาทีดี โดยสามารถสรางผลงานตาม
เปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 
 

T6 –แบบฟอรมการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินงาน-ผูบริหาร–แกไข 10เม.ย.60 กลุมจัดการเรียนการสอน 


