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คํานํา
รายงานผลการดําเนินการฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายแนวทางการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงกลยุทธที่กําหนดไว โดยใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) เปนกรอบในการกําหนดวิธีและระบบการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและบุคลากร ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาในดานตางๆ และรายงานผลลัพธการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดดังกลาวในปการศึกษา 2562 ที่ผานมา เพื่อนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหและประเมินตนเองวาคณะฯ มีการ
พัฒนาหรือมีจุดที่ยังตองปรับปรุงการทํางานหรือไมอยางไร
ตั้งแตคณะฯ ไดเริ่มใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศเปนเครื่องมือในการประเมิน
คุณ ภาพในระดั บคณะตามนโยบายของมหาวิท ยาลัยตั้งแตปการศึกษา 2560 นั้น ผูบริห ารไดจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและรายงานการเตรียมพรอมในการรับการประเมินตามแนวทาง EdPEx ตอมหาวิทยาลัยมาอยาง
ตอเนื่อง และได เข ารั บการอบรมเกณฑ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดโดยคณะเอง รวมถึงการรวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณะหรือหนวยงานที่ไดรับการประเมินตามแนวทาง EdPEx ในรุนแรกๆ ตลอดจนสงตัวแทน
ผูบริหารและอาจารยเขารับการอบรมผูตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดนี้ไดชวยให
ผูบริหารมีความเขาใจและเห็นประโยชนของการใชแนวทาง EdPEx ในการพัฒนาคณะฯ ตามบริบทและเปาหมาย
ของคณะฯ เองมากยิ่งขึ้น
ในปการศึกษา 2562 นี้เปนปแรกที่คณะฯ ไดจัดทํารายงานและเขาสูกระบวนการประเมินอยา งเต็ม
รูปแบบ สิ่งที่คณะฯ ไดรับในการทํางานตามแนวทาง EdPEx และการจัดทํารายงานฉบับนี้ คือ การหันมาให
ความสําคัญมากขึ้นกับการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน การเรียนรูที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนและผูมีสวน
ไดสวนเสียตางๆ ไดเห็นความสําคัญของการทํางานที่เปนระบบ และเริ่มเรียนรูที่จะนําขอมูลมาวิเคราะหและชวยใน
การกําหนดทิศทางการทํางาน อยางไรก็ตามคณะฯ ตระหนักวายังมีจุดที่ตองพัฒนาอีกหลายดาน และหวังเปน
อยางยิ่งวาทางคณะผูประเมินจะชวยสะทอนและชี้ประเด็นที่ยังเปนชองวางในการพัฒนาเพื่อผูบริหารจะไดนําไป
ปรับปรุงการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีข้ึนในปหนาและเพื่อยกระดับการบริหารงานของคณะเพื่อมุงสูความเปน
เลิศในระยะยาวตอไป
ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณฝายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ใหคําแนะนําและจัดกิจกรรมตางๆ ที่ชวยให
คณะฯมีความรูความเขาใจในการทํางานตามแนวทาง EdPEx มากขึ้น ขอบคุณผูบริหารทุกทานโดยเฉพาะรอง
คณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพและทีมงานฝายวางแผนที่วางแผนการทํางานและสนับสนุนขอมูลเพื่อใชใน
การจัดทํารายงานฉบับนี้ และขอบคุณประชาคมศิลปศาสตรที่ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการทํางานตามนโยบาย
ก.-1

ของผูบริหารในปที่ผานมาและชวยใหคณะฯสามารถสงตอคุณคาแกผูเรียนและสังคมผานทางคานิยมขององคกรที่
เนนการเคารพในความหลากหลายและการใชองคความรูที่หลากหลายนั้นในการสราง “มนุษย” ที่รูจักตนเอง รูจัก
โลกและสังคม มีความรูรอบตามปรัชญาของความเปน “ศิลปศาสตร”ที่แทจริง
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สารบัญ
หนา

บทนํา : โครงรางองคการ
1. การนําองคการ
2. กลยุทธ
3. นักศึกษา และผูรับบริการดานตางๆ
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความ
5. บุคลากร
6. ระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธ
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สารบัญภาพ
ภาพที่ P1 โครงสรางการบริหารของคณะศิลปศาสตร
ภาพที่ P2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร
ภาพที่ 1.1 กระบวนการ S-E-A-R-C-H
ภาพที่ 2.1 แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน
ภาพที่ 2.2 แผนที่กลยุทธ
ภาพที่ 2.3 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธของคณะฯ
ภาพที่ 2.4 ระบบงานสําคัญของคณะฯ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนในการทําแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563
ภาพที่ 3.1 ระบบการรับฟงเสียงของนักศึกษาและลูกคากลุมอื่นๆ และการสรางความ
ผูกพันของลูกคา
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 5.1 ระบบการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรและการสรางความผูกพันกับ
บุคลากร
ภาพที่ 5.2 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรใหมสายวิชาการ
ภาพที่ 5.3 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรใหมสายสนับสนุน
ภาพที่ 5.4 ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ
ภาพที่ 6.1 ระบบปฏิบัติการของคณะฯ
ภาพที่ 6.1 แสดงขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาพที่ 7.1 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑ
ที่กําหนดไว (CBT) (เกณฑ 61 คะแนน)
ภาพที่ 7.2 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC ตามเกณฑที่
กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน)
ภาพที่ 7.3 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET
ตามเกณฑที่กําหนดไว (CBT) (เกณฑ 61 คะแนน)
ภาพที่ 7.4 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC ตาม
เกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน)
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.5 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TUGET และ TOEIC
ภาพที่ 7.6 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน
TU-GET และ TOEIC
ภาพที่ 7.7 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่สาม
ภาพที่ 7.8 รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ผานมาตรฐาน
ภาพที่ 7.9 คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรปริญญาตรี
ภาพที่ 7.10 รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานมาตรฐาน
ภาพที่ 7.11 คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.12 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการปกติ
ภาพที่ 7.13 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาไทย
ภาพที่ 7.14 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 7.15 เปรียบเทียบรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําทั้งสามกลุม
ภาพที่ 7.16 รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่นําเสนอผลงานในเวที
วิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติ
ภาพที่ 7.17 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอก
ภาพที่ 7.18 รอยละของวารสารที่อยูใ นฐานขอมูลระดับชาติ
ภาพที่ 7.19 จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงในวารสารวิชาการของคณะฯ ใน
ภาพรวม
ภาพที่ 7.20 จํานวนบทความของบุคลากรภายในที่สงมาลงตีพิมพในวารสารวิชาการของ
คณะฯ
ภาพที่ 7.21 จํานวนบทความของบุคลากรภายนอกที่สงมาลงตีพิมพในวารสารวิชาการ
ของคณะฯ
ภาพที่ 7.24 จํานวนผูทมี่ าลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม
ภาพที่ 7.25 จํานวนผูทมี่ าลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบไมเก็บ
คาธรรมเนียม
ภาพที่ 7.26 จํานวนชุมชนที่เขามารับบริการทางสังคม
ภาพที่ 7.27 จํานวนคนที่เขารวมโครงการศิลปเสวนา
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.28 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ใหมที่กําหนด
ภาพที่ 7.29 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ใหมที่กําหนด (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.30 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ใหมที่กําหนด (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.31 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ใหมที่กําหนด (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.32 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการ
รับนักศึกษาใหมที่กําหนดของทั้งสามกลุม
ภาพที่ 7.33 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.34 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทภาษาไทย
ภาพที่ 7.35 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท
ภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 7.36 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอกภาษาไทย
ภาพที่ 7.37 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 7.38 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.39 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมือ่ เทียบกับแผนที่กําหนดไว
ภาพที่ 7.40 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน
ตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กาํ หนดไวในแผน
ภาพที่ 7.41 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย)
ภาพที่ 7.42 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อการแกไขปญหาของแมบา น/รปภ.
ภาพที่ 7.43 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ป 2562/63
รอบ 9 เดือน)
ภาพที่ 7.44 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(ภาพรวม)
ภาพที่ 7.45 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(ระดับปริญญาตรี)
ค.-3
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.46 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
ภาพที่ 7.47 เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ระหวางระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.48 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการทางจิตวิทยาและการ
ปรึกษาที่ไดรับบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.)
ภาพที่ 7.49 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT
ภาพที่ 7.50 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 7.51 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.52 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.53 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.54 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 7.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.56 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.57 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.58 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.59 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการ
ของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.60 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม
ภาพที่ 7.61 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.62 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการ
ปกติ)
ภาพที่ 7.63 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการ
พิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.64 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการ
พิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.65 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 7.66 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการ
ปกติ)
ภาพที่ 7.68 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการ
พิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.69 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการ
พิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.70 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.71 จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร
ภาพที่ 7.72 จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา
ภาพที่ 7.73 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) ใน
ภาพรวม
ภาพที่ 7.74 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา
(โครงการอบรม)
ภาพที่ 7.75 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสียคาใชจาย
ภาพที่ 7.76 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม
ภาพที่ 7.77 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มตี อประโยชนที่
ไดรับจากโครงการ (ในภาพรวม)
ภาพที่ 7.78 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มตี อประโยชนที่
ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา)
ภาพที่ 7.79 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มตี อประโยชนที่
ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.80 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมทีม่ ีตอ
ประโยชนที่ไดรบั จากโครงการทั้งสองประเภท
ภาพที่ 7.81 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก
ภาพที่ 7.82 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
ภาพที่ 7.83 จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
ภาพที่ 7.84 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
ภาพที่ 7.85 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
ภาพที่ 7.86 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวน
อาจารยที่ไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ภาพที่ 7.87 อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ
ภาพที่ 7.88 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง
ในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตอ
อาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ปงบประมาณ
2563 ขอมูล 9 เดือน)
ภาพที่ 7.89 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
ภาพที่ 7.90 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน
ภาพที่ 7.91 อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุน
ภายใน
ภาพที่ 7.92 จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสสู าธารณะ
ภาพที่ 7.93 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
ภาพที่ 7.94 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวน
งบประมาณที่กําหนดไวในแผน
ภาพที่ 7.95 รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสายสนับสนุนที่
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ภาพที่ 7.96 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ
ภาพที่ 7.97 อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน
ภาพที่ 7.98 ความถี่ที่ผูบริหารถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ ใหกับคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ
ค.-6
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.99 จํานวนบุคคลที่ไดรับขอมูลขาวสารของคณะฯ ผานทางชมเว็บไซต
ภาพที่ 7.100 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
คณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

หนา
130
130

ภาพที่ 7.101 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
ภาพที่ 7.102 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม
บุคลากรสายวิชาการ
ภาพที่ 7.103 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม
บุคลากรสายสนับสนุน
ภาพที่ 7.104 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม
นักศึกษา
ภาพที่ 7.105 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม
ผูปกครอง
ภาพที่ 7.106 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ไฟฟา)
ภาพที่ 7.107 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ประปา)
ภาพที่ 7.108 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (กระดาษ)
ภาพที่ 7.109 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ

131
131

ภาพที่ 7.110 สัดสวนงบประมาณที่พึ่งพารัฐกับรายไดของหนวยงาน
ภาพที่ 7.111 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย)
ภาพที่ 7.112 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน
ภาพที่ 7.113 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ
ภาพที่ 7.114 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง)

134
134
134
134
135
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สารบัญตาราง
ตารางที่ P1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ปการศึกษา 2562)
ตารางที่ P2 ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามอายุ ประเภท ระดับ
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ
ตารางที่ P3 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงาน
ตารางที่ P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักทีท่ ําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน
ตารางที่ P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร
ตารางที่ P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ
ตารางที่ P7 ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน
ตารางที่ P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอื่น
ตารางที่ P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตารางที่ P10 บทบาทผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือที่มีตอองคการ
ตารางที่ P11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ
ตารางที่ P12 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ
ตารางที่ P13 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะ
ตารางที่ 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ
ตารางที่ 1.2 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
ตารางที่ 1.3 ระบบและกลไกในการกํากับดูแลองคการ
ตารางที่ 1.4 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารที่รับผิดชอบ
ตารางที่ 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดตาง ๆ ในการทบทวน และจัดทําแผนกลยุทธ
ตารางที่ 2.2 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผน
ตารางที่ 2.3 ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 25632564 และฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564
ตารางที่ 2.4 ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธ
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ตารางที่ 2.6 ตัวชี้วัด และผลการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
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บทนํา : โครงรางองคการ
P.1 ลักษณะองคการ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีลักษณะองคการ และสภาวการณขององคการ
ดังตอไปนี้
ก. สภาพแวดลอมขององคการ
(1) หลักสูตร และบริการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตร
และบริการประจําปการศึกษา 2562 ดังตอไปนี้
(1.1) หลักสูตร
(1.1.1) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 19 หลั ก สู ต ร จํ า แนกเป น หลั กสู ตร
ภาษาไทย 16 หลั ก สู ต ร (ภาคปกติ 14 หลั ก สู ต ร และภาคพิ เ ศษ 2 หลั ก สู ต ร) และหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร
(1.1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 11 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร (ภาคปกติ 7 หลักสูตร และภาคพิเศษ 3 หลักสูตร) และหลักสูตร
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร (ภาคปกติ 2 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร) โดยมีจํานวนนักศึกษาดัง
ตารางที่ P1
ตารางที่ P1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ปการศึกษา 2562)
ระดับ
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

• ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
รวม

หลักสูตรภาษาไทย
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
2,052
1,632
147
126
127
133

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
845
62
29

รวม
3,684
273
220

20

3

33

53

2,199

851

907

3,957

(1.2) บริการสังคม คณะฯ มีการใหบริการแกสังคมทั้งในรูปของ
(1.2.1) วารสารวิชาการ คณะฯ บริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับ
ซึ่งไดรับการประเมินคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยใหอยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 ถึง
3 วารสาร ไดแก วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสารภาษาศาสตร และวารสาร
JSEL (Journal of Studies in the English Language) และฐานข อ มู ล TCI กลุ ม ที่ 2 จํ า นวน 2
วารสาร ไดแก วรรณวิทัศน และวารสารประวัติศาสตรธรรมศาสตร
หนา 1

(1.2.2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไม
เก็บคาธรรมเนียม คณะฯ มีโครงการบริการเพื่อสังคมทั้งแบบเก็บคาตอบแทน ไดแก โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศ โครงการการใหบริการของศูนยการแปลราชนครินทร และโครงการบริการเพื่อ
สังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม ไดแก โครงการอบรมออนไลน โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ภายนอก และโครงการศิลปเสวนา
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม ภายใตแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนฉบับทบทวนประจําป งบประมาณ 2563 คณะฯ มีพันธกิจ วิสัยทัศ น
คานิยม และสมรรถนะหลักดังนี้
(2.1) พันธกิจ คณะฯ มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ไดแก (1) การจัดการ
ศึ ก ษาทางด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยให
ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (2) การวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอ
แวดวงวิชาการแกสังคมไทย (3) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และ (4) ศึกษา สงเสริม
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
(2.2) วิ สั ย ทั ศ น เนื่ อ งจากบริ บ ทด า นสภาพแวดล อ มต า งๆ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจดังกลาว คณะฯ จึงมีการปรับปรุงวิสัยทัศน
ของคณะฯ โดยในป ง บประมาณ 2563 วิ สั ย ทั ศ น ข องคณะฯ ได แ ก “คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศทางดานมนุษ ยศาสตร ”
อยางไรก็ดีจากการทบทวนสภาวะแวดลอมตาง ๆ ทําใหในปจจุบัน คณะฯ ไดปรับวิสัยทัศนมาเปน
“คณะศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป น สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น เลิ ศ ของประเทศด า น
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร”
(2.3) คานิยม ไดแก “เคารพรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In
diversity we respect and collaborate”
(2.4) สมรรถนะหลัก เนื่องจากคณะฯ เปนสถาบันการศึกษาที่มุงความเปน
เลิศดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร โดยเฉพาะทางดานภาษา ดังนั้นความสามารถขององคกรที่
ทํ า ให ค ณะฯ มี ค วามแตกต า งจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น คื อ AID
ไดแกAcademic Support (A), Internalization (I) และ Diversity (D) โดย
Academic Support (A): คณะศิลปศาสตรมีคณาจารยและมีหลักสูตรที่
พรอมใหการสนับสนุนการสรางความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก ปจจุบันรายวิชาของคณะศิลปศาสตร
จํานวนหนึ่งเปนวิชาบังคับตามโครงสรางของหลักสูตรคณะตางๆโดยเฉพาะคณะดานสังคมศาสตร
และมีนักศึกษาตางคณะมาลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะฯเปนวิชาโทหรือวิชาเลือกเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้คณะฯยังดูแลรายวิชาที่เปนวิชาศึกษาทั่วไป เชน ความรูเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอาเซียน
หนา 2

และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ใหบริการดานวิชาการแกบุคคลภายนอกไดรับความนิยมและมีผูเรียน
เปนจํานวนมากโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ
Internationalizaton (I): คณะศิลปศาสตรมีบุคคลกร องคประกอบดาน
หลักสูตร และบรรยากาศของความเปนนานาชาติ ดานบุคคลกรมีอาจารยชาวตางประเทศมากถึง 50
คน ดานหลักสูตรนอกเหนือการมีหลักสูตรภาคปกติดานภาษาตางประเทศแลว ยังมีหลักสูตรพิเศษที่
เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษาจํานวน 4 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง
ขาเขาและขาออกจํานวนมาก มีการเชิญ Visiting Professor และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ
การสรางเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติอยางสม่ําเสมอ
Diversity (D): คณะศิ ล ปศาสตร มี จุ ด เด น ด า นความหลากหลายทาง
วิชาการ ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกันถึง 30 หลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการองคความรูทางวิชาการที่หลากหลาย นอกจากความโดดเดนดานภาษาไทย ภาษา
ตะวันออก ภาษาตะวันตก ภาษาที่ใชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาษาศาสตร และวรรณคดี
แลว ยังมีหลักสูตรดานประวัติศาสตร ปรัชญา อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรที่มีบูรณาการดาน
มนุ ษ ยศาสตร กั บ สั ง คมศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร เช น หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา ภู มิ ศ าสตร และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมีความรูความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย สามารถใหความรู ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับเหตุการณและปญหา
ตางๆของสังคมผานทางงานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2562
(3.1) คณะฯ มีจํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 359 คน โดยมี บุคลากรสาย
วิชาการมากกวาสายสนับสนุน (251 คน และ 108 คน) (69.9%) ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (47.8%) Generation Y (25-40 ป) มากกวาครึ่งหนึ่ง (62.5%) ยังมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ระปริญญาเอก และมากกวาครึ่งหนึ่ง (55.8%) ยังไมมีตําแหนงวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนครึ่งหนึ่ง (52.8%) อยูในชวง Generation Y เชนเดียวกัน (52.8%) โดยเกือบทั้งหมด (82.4%)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี และมากกวาครึ่งหนึ่ง (68.5%) อยูในระดับ
ปฏิบัติการ (ตารางที่ P2-P3)
ตารางที่ P2 ประเภทของบุ คลากรสายวิชาการ จํ าแนกตามอายุ ประเภท ระดับการศึ กษา และ
ตําแหนงทางวิชาการ (คน) (251 คน)
ประเภท

ชาวไทย
ชาวตางประเทศ

อายุ
2540 ป

4150 ป

4160 ป

6170 ป

100
20

61
13

43
8

6

ระดับการศึกษา
ต่ํากวา
ปริญญา
ปริญญา
เอก
เอก
120
84
37
10
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ตําแหนงวิชาการ
ไมมี
มี
ตําแหนง ตําแหนง
วิชาการ วิชาการ
100
104
40
7

รวม

204
47

ประเภท

รวม
รอยละ

อายุ
2540 ป

4150 ป

4160 ป

6170 ป

120
47.8

74
29.5

51
20.3

6
2.4

ระดับการศึกษา
ต่ํากวา
ปริญญา
ปริญญา
เอก
เอก
157
94
62.5
37.5

ตําแหนงวิชาการ
ไมมี
มี
ตําแหนง ตําแหนง
วิชาการ วิชาการ
140
111
55.8
44.2

รวม

251
100.0

ตารางที่ P3 ประเภทของบุ ค ลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงาน (คน) (108 คน)
ประเภท

รวม
รอยละ

2540 ป

อายุ
4150 ป

5160 ป

57
52.8

27
25.0

24
22.2

ระดับการศึกษา
ต่ํากวา ปริญญา
ปริญญา ตรีถึงสูง
ตรี
กวา
19
89
17.6
82.4

ตําแหนงในการทํางาน
ต่ํากวา
ระดับ ระดับ
สูงกวา
ระดับ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน งาน
การ
19
2
74
13
17.6
1.9
68.5
12.0

(3.2) ขอกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาที่สําคัญของบุคลากรสายวิชาการที่
เขารับการบรรจุใหม ไดแก วุฒิปริญญาเอก
(3.3) ทั้งนี้องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนคณะฯ และปจจัย
สําคัญที่สงผลตอความผูกพันขององคกร เพื่อใหคณะฯ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศนในกลุมบุคลากร
สายวิชาการ ไดแก ปจจัยดานการทํางาน ความกาวหนาในงาน และความมั่นคงในงาน สวนบุคลากร
สายสนับสนุ น ได แ ก ป จจัยด านการทํ างาน ความก าวหนาในงาน สภาพแวดลอมในการทํ า งาน
สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ
ตารางที่ P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักทีท่ ําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน
บุคลากร
องคประกอบ/ปจจัยหลักที่ทาํ ใหบคุ ลากรปฏิบัติงานผูพนั กับ
องคกร
1) บุคลากรสายวิชาการ
(1.1) กลุมอาจารยชาวไทย
• มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
• ได รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการสอน และการทํ า งาน
วิชาการ
• ไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงวิชาการ
• มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน
• การสนับสนุนดานการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรม
การทํ า ผลงานวิ ช าการ การได รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น
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บุคลากร

(1.2) กลุมอาจารยชาว
ตางประเทศ
2) บุคลากรสายสนับสนุน

องคประกอบ/ปจจัยหลักที่ทาํ ใหบคุ ลากรปฏิบัติงานผูพนั กับ
องคกร
สําหรับการทําผลงานวิชาการ การไดรับการปรึกษา
ดานการทํางานวิชาการ การอํานวยความสะดวกใน
การทํางานวิชาการ
• ไดรับการเพิ่มพูนความรู และไดรับการสนับสนุนในการ
ทํางานวิชาการ
• มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน
• มีระบบ และเทคโนโลยีในการทํางานที่ทันสมัย
• มีความกาวหนาในการทํางาน
• ทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี และปลอดภัย
• มีสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

(4) สินทรัพย สินทรัพยของคณะศิลปศาสตรประกอบไปดวย อาคารสถานที่ พื้นที่
ใชสอย เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร
อาคารสถานที่
พื้นที่ใชสอย
อาคารศิลปศาสตร • สํานักงาน หองบรรยาย หอง
ที่ทาพระจันทร
ประชุม
และศูนยรังสิต
• หองปฏิบัติการวิจัย ศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
• หองปฏิบัติการสาขาวิชา
ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร
และจิตวิทยา
• หองปฏิบัติการดานพัฒนาการ
ทางภาษาและพฤติกรรมของเด็ก
เล็ก (MARCS -CILS NOKHOOK
BABYLAB)
• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
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เทคโนโลยีและอุปกรณทสี่ ําคัญ
• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่
ครอบคลุมพรอมอุปกรณที่
เกี่ยวของ
• ระบบฐานขอมูลที่ใชในคณะ ไดแก
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (EOffice) ระบบฐานขอมูลบุคลากร
ระบบฐานขอมูลงานสารบรรณ
ระบบฐานขอมูลภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ
• เทคโนโลยีใยแกวนําแสง
เทคโนโลยีเครือขายไรสาย
• ระบบกลองวงจรปด -software

อาคารสถานที่

พื้นที่ใชสอย
• หอง common room สําหรับ
กิจกรรมใหนักศึกษา
• ลานเวทีแสดงกิจกรรม

เทคโนโลยีและอุปกรณทสี่ ําคัญ

(5) กฎระเบียบ ขอบังคับ คณะศิลปศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจภายใตกฎหมาย
และขอบังคับตางๆ ดังตอไปนี้
ตารางที่ P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ
ดาน
กฎหมายและขอบังคับตางๆ
ดานการศึกษา
• พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (2542)
• พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
• กฎกระทรวงว า ด ว ยระบบหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (2553)
• ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาเรื่อ งแนวทางการปฏิบั ติ ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
• ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเกี่ ย วกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาในระดับตางๆ
• พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558
ดานการวิจัย
• ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการบริ ห ารงานวิ จั ย และกองทุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัย และของคณะ
• จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
ดานการบริการ
• พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2558)
สังคม
• พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
• ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
• พ.ร.บ. ประกันสังคม
• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน
แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
กระทรวงการคลัง
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ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(1) โครงสรางองคการ คณะฯ มีโครงสรางการบริหาร และโครงสรางการแบงสวน
ราชการของสํานักงานเลขานุการคณะฯ ดังนี้

ภาพที่ P1 โครงสรางการบริหารของคณะศิลปศาสตร

ภาพที่ P2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร
(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นๆ และผูมีสวนไดเสีย ผูเรียนประกอบไปดวยนักศึกษา
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ลูกคากลุมอื่นๆ ไดแก ผูรับบริการดานการวิจัย และผูเขารวมอบรมใน
หลักสูตรของโครงการบริการสังคม กลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และศิษยเกา โดย
แตละกลุมมีความตองการ และความคาดหวังดังตารางที่ P7-P9
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ตารางที่ P7 ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน
ประเภท
ความตองการและความคาดหวัง
ระดับปริญญาตรี
• มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทํางาน และหรือการศึกษา
ตอ
• มีสถานที่ที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู
• ไดงานทําหลังจบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
• ไดรับการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ
• มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู
ตารางที่ P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอื่น
ประเภท
ความตองการและความคาดหวัง
ผูรับบริการวิชาการ
1) ผูใชบริการวารสาร • ตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากขึ้น
2) หลักสูตรฝกอบรม • ไดรับการบริการตรงตามความตองการ
• ไดรับความรู และนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
ตารางที่ P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเภท
ความตองการและความคาดหวัง
1) ผูปกครอง
• นั ก ศึ ก ษาเป น คนดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบต อ
ตนเองและสวนรวม
• นักศึกษามีเครือขายกลุมเพื่อน/รุนพี่รุนนองที่มีความสัมพันธอันดี
ต อ กั น และคอยช ว ยเหลื อ กั น ทั้ ง ระหว า งที่ เ รี ย นและเมื่ อ จบ
การศึกษาไปแลว
• นักศึกษาใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอม และสังคมที่ดี
2) ผูใชบัณฑิต
• มีทักษะในการทํางาน และมีความอดทน
• มีจริยธรรม มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสวนรวม
• มีทักษะภาษาที่ 3 และทักษะดานไอที
• มีประสบการณในการทํางาน
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(3) ผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือ คณะฯ มีผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือ
ที่สําคัญ รวมถึงบทบาท และขอกําหนดในการปฏิบัติงานรวมกันดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ P10 บทบาทผูม ีสวนไดเสีย และคูความรวมมือที่มีตอองคการ
กลุมผูมีสวนไดเสีย
บทบาทของผูส งมอบ/คูความ
กลไกที่สําคัญตอการสื่อสาร
และคูค วามรวมมือ
รวมมือ
ผูมีสวนไดเสีย
1) โรงเรียนมัธยมศึกษา
สงมอบนักเรียนที่มีคุณภาพ มีผล • Website Clip Facebook
การเรียนดี
• กิจกรรม Rode Show
• กิจกรรม Opened House
2) ผูวิจัยของคณะฯ
เสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย • Website
และจัดทํารายงานผลการวิจัย
• E-mail / facebook
3) ศิษยเกา
สนับสนุนทุนการศึกษา ถายทอด • Website
ความรู และประสบการณการ
• E-mail / facebook
ทํางาน
4) หนวยงานที่พัฒนาระบบ ระบบการทํางานที่ดี
• ประชุม
การทํางาน
• Focus Group
5) หนวยงานภาครัฐ เชน สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ
• หนังสือราชการ
สกอ.
คูความรวมมือ
6) โรงเรียนมัธยมศึกษา
รวมกันพัฒนาเด็กนักเรียน
• E-mail / line / WhatsApp / We
Chat
7) มหาวิทยาลัยคูส ัญญา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ
• ประชุม
อาจารย
• หนังสือราชการ
• Website
• เยี่ยมพบ
• E-mail / line / WhatsApp /
We Chat
8) องคกรเอกชน องคกร
การดูงาน การฝกงาน และการ
• เยี่ยมพบ
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมพัฒนาทักษะนักศึกษา
• ประชุม
• เว็บไซต
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กลุมผูมีสวนไดเสีย
และคูค วามรวมมือ
สวนราชการ และองคกร
ระหวางประเทศ
9) สมาคมศิษยเกา

บทบาทของผูส งมอบ/คูความ
รวมมือ
•
•
เครือขายผูจางงาน ผูรวมใหบริการ •
วิชาการแกสังคม และผูรวม
•
สนับสนุนทุนการศึกษา
•
•

กลไกที่สําคัญตอการสื่อสาร
โทรศัพท
E-mail
เยี่ยมพบ
ประชุม
โทรศัพท
E-mail

P.2 สภาวการณขององคการ
ก. สภาพการแขงขัน
(1) ลํ า ดั บ ในการแข ง ขั น คณะฯ กํ า หนดให ค ณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนคูเทียบดานการศึกษาและวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและ
ติดอันดับ 1 ของประเทศและจากการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยของโลก QS World University
Ranking 2019 พบวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับที่ 247 ของโลก ที่ 45 ของเอเชีย และที่
1 ของประเทศ โดยพิ จ ารณาจาก (1) ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย (Academic Reputation) (2)
ทั ศ นคติ ข องผู ว า จ า งต อ มหาวิ ท ยาลั ย (Employer Reputation) (3) สั ด ส ว นจํ า นวนอาจารย ต อ
นักศึกษา (Faculty Student) (4) สัดสวนจํานวนการอางอิงตอผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในรอบ 5
ป ที่ ผ า นมาต อ จํ า นวนอาจารย (Citation per Faculty) (5) สั ด ส ว นจํ า นวนอาจารย ต า งชาติ
(International faculty) และ (6) สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติ (International Student) การ
เลือกคูเทียบดังกลาวเพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในดานสําคัญๆ และใชขอมูลภาพรวมระดับ
องค ก รที่ เ ผยแพร ส าธารณะ และวิ เ คราะห โ ดยหน ว ยงานภายนอก เช น สกอ. และ QS World
University Ranking สําหรับการกําหนดประเด็นการแขงขันนั้น คณะศิลปศาสตรมีคูเทียบ และขอมูล
เชิงเปรียบเทียบดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ P11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ
ดาน
ขอมูลเปรียบเทียบที่สาํ คัญ
ดานการศึกษา
• จํานวนนักศึกษา
• จํานวนผูสมัคร TCAS
• รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
• จํานวนผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
• ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ดานการวิจัย
• งานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล (Citation)
• บทความวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารทางวิ ช าการใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
ดานความเปนนานาชาติ • จํานวนอาจารยชาวตางชาติ
• จํานวนนักศึกษาตางชาติ
• จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
• จํานวนการทํา MOU ที่มีความเคลื่อนไหว
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มี
ผลกระทบตอสภาพการณแขงขันของคณะฯ ไดแก
ตารางที่ P12 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ
การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ.
การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม
1. เกณฑตอสัญญาจางอาจารยและเกณฑขอ
1. โครงสรางประชากรจํานวนเด็กลง ผูสูงอายุ
ตําแหนงทางวิชาการสงผลทําใหอาจารยรูสึก
เพิ่มขึ้น สงผลทําใหจํานวนผูส มัครนอยลง
ไมมั่นคงในอาชีพและมีอัตราการลาออก
การแขงขันระหวางสถาบันในการรับ
เพิ่มขึ้น
นักศึกษาสูงขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควบคุมอัตราสายสนับสนุนสงผล 2. หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ใหคณะตองวางแผนบริหารจัดการอัตรากําลัง
จํานวนมาก ทั้งหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในเชิงรุกมากขึ้น
ไทย และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหความสําคัญกับ
ตางประเทศที่เปดสาขาในประเทศไทย
งานทางดานวิทยาศาสตรมากกวางาน
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การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ.
ทางดานมนุษยศาสตร ทําใหคณะไดรับทุน
สนับสนุนงานวิจัยลดลง
4. งบประมาณแผนดิน และงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง
สงผลทําใหงบประมาณที่นํามาจัดสรรในการ
ดําเนินการตางๆ ของคณะฯ ลดลง และตอง
พึ่งพารายไดจากคณะฯ มากขึน้

การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม
สงผลทําใหมีอตั ราการแขงขันการรับ
นักศึกษามากขึน้
3. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูปกครองที่มี
ตอการศึกษาในระบบและการประกอบ
อาชีพ
4. ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสงผล
ทําใหคณะไมสามารถวางแผนการรับ
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. นโยบายของชาติ และยุทธศาสตรชาติ เชน
การลดความสําคัญของสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร การตั้งกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม แทนกระทรวงศึกษาธิการ
สงผลทําใหนักวิจัยของคณะตองปรับตัว
สรางงานวิจัยที่บูรณาการศาสตรของ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
วิทยาศาสตรใหมากขึ้น

ข. บริบทเชิงกลยุทธ ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะ ใน
ดานหลักสูตร และบริการความรับผิดชอบตอสังคมและบุคลากร ไดแก
ตารางที่ P13 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะ
ประเภท
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
หลักสูตรและบริการ
1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่
1. ชื่อเสียงของความเปนธรรมศาสตร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผล
(Brand Value)
ใหหลักสูตรตองปรับตัวให
2. หลักสูตรมีความหลากหลาย
ทันสมัย
ครอบคลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และตอบสนองความ
2. นโยบายการศึกษาระดับชาติที่
ตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต
เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. อาจารยมีหลากหลายสาขาและ
สงผลตอนโยบายของ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มหาวิทยาลัยและตอสาขา
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ประเภท

3.
4.
5.

การปฏิบัติการ

1.

2.

3.
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ 1.
สังคม
2.

บุคลากร

ความทาทายเชิงกลยุทธ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่
คณะศิลปศาสตรสังกัดอยู
วิจัยเชิงบูรณาการขามศาสตร
และการสรางนวัตกรรม
จํานวนประชากรที่ลดลงและการ
เขาสูสังคมผูส ูงอายุ
หลักสูตรยังไมตอบสนอง
แนวโนมที่เปลีย่ นไปของสังคม
โลกและมีหลักสูตรที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันในสถาบันการศึกษา
อื่น
การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศใหมีความเชื่อมโยงทั้ง
องคกร
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการปฏิบัติการให รวดเร็ว
ลดความซ้ําซอน
การบริหารจัดการงบประมาณให
มีประสิทธิภาพ
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคมยังไม
ชัดเจน
ความรวมมือกับองคกรภายนอก
เพื่อรับใชสังคมยังไมตอบสนอง
พันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ

1. บุคลากรสายวิชาการไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับเกณฑการตอ
สัญญาจางและเกณฑการขอ
ตําแหนงวิชาการ
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ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
4. อาจารยเปนที่ยอมรับในแวดวง
วิชาการในระดับชาติ
5. มีความรวมมือกับองคกรเอกชน/
สถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ

1. มีงบประมาณเพียงพอ สามารถพึ่งพา
ตนเองได

1. ความเปนสหวิทยาการของคณะจะ
สามารถตอบโจทยไดหลายแงมุมและ
หลายมิติ
2. บุคลากรมีความรู ความชํานาญและ
นําความรูมาใชเปนประโยชนตอสังคม
ได
1. บุคลากรรุนใหมทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนมีความเขาใจและ
สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได
ดีในระดับหนึ่ง สามารถใชเทคโนโลยี
ใหมๆในการทํางานไดดี

ประเภท

ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
2. ความสัมพันธและทัศนคติของ
2. บุคลากรสายวิชาการมีประสบการณ
บุคลากรในองคกรเปนอุปสรรค
สูง สามารถถายทอดความรูสูบุคลากร
ตอการทํางาน
กลุม อื่นๆได
3. การขาดระบบที่เอื้ออํานวยและ
แรงจูงใจใหบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนพัฒนาตัวเอง
เพื่อการปรับตําแหนงที่สูงขึ้น
4. คุณสมบัติการคัดเลือกบุคลากร
สายวิชาการทําใหไมสามารถรับ
บุคลากรไดตามที่ตองการ

ค. ระบบการปรับ ปรุ ง ผลการดํา เนิน การ คณะศิ ล ปศาสตร มีร ะบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาใชในการบริหารคณะ/หลักสูตร การใชวงจรคุณภาพ PDCA การประเมินความ
เสี่ยง การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานโดยมุงเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดและแนวคําถามในเกณฑ EdPEx มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ
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1. การนําองคการ (120 คะแนน)
1.1 การนําองคการโดยผูน ําระดับสูง
ก.วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศนและคานิยม ผูนําระดับสูงของคณะศิลปศาสตร หมายถึง กลุมผูบริหาร
ที่ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีที่มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน วางแผนกลยุทธ และ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนและเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
การกําหนดวิสัยทัศนของผูบริหารในชุดปจจุบันดําเนินการผานกระบวนการที่เรียกวา S-E-A-R-C-H
(Surveying-Evaluating-Accommodating-Revising-Convincing-Harnessing) ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ขั้นตอนดังตอไปนี้
Surveying
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อกําหนด
สมรรนะหลักของคณะฯ

Harnessing
กํากับและจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์

Evaluating
ประเมินวิสยั ทัศน์

Convincing
โน้มน้าวให้เชื่อในวิสยั ทัศน์

Accommodating
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

Revising
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เชิงกลยุทธ์และค่านิยม

ภาพที่ 1.1 กระบวนการ S-E-A-R-C-H
เนื่องจากการทํางานของผูบริหารชุดปจจุบันเปนการทํางานตามแผนกลยุทธที่ตอ
เนื่องมาจากการดําเนินงานของผูบริหารชุดกอน การกําหนดวิสัยทัศนจึงเริ่มตนจากการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่ชวยใหสามารถกําหนดสมรรถนะหลักของคณะฯได เชน อัตรากําลัง ความรู
ความเชี่ยวชาญของอาจารยและบุคลากร หลักสูตรและการใหบริการทางวิชาการที่เปนที่รูจักและ
ยอมรับ และผลการดําเนินการที่เปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายของแผนกลยุทธที่ผานมา
ขอมูล ดังกล าวชี้ ใ ห เห็ นว าคณะฯ มี ส รรถนะหลัก 3 ประการ คือ A-I-D Academic Support (A),
Internalization (I) และ Diversity (D)
Academic Support (A): คณะศิลปศาสตรมีคณาจารยและมีหลักสูตรที่พรอมให
การสนั บ สนุ น การสร า งความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการให แ ก นั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร นั ก ศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก ปจจุบันรายวิชาของคณะศิลปศาสตร
จํานวนหนึ่งเปนวิชาบังคับตามโครงสรางของหลักสูตรคณะตางๆ โดยเฉพาะคณะดานสังคมศาสตร
และมีนักศึกษาตางคณะมาลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะฯเปนวิชาโทหรือวิชาเลือกเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้คณะฯยังดูแลรายวิชาที่เปนวิชาศึกษาทั่วไป เชน ความรูเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอาเซียน
และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ใหบริการดานวิชาการแกบุคคลภายนอกไดรับความนิยมและมีผูเรียน
เปนจํานวนมากโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ
Internationalization (I): คณะศิลปศาสตรมีบุคลากร องคประกอบดานหลักสูตร
และบรรยากาศของความเปนนานาชาติ ดานบุคลากรมีอาจารยชาวตางประเทศมากถึง 50 คน ดาน
หลักสูตรนอกเหนือการมีหลักสูตรภาคปกติดานภาษาตางประเทศแลว ยังมีหลักสูตรพิเศษที่เปน
หลักสูตรนานาชาติในทุกระดับการศึกษาจํานวน 4 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งขาเขา
และขาออกจํานวนมาก มีการเชิญ Visiting Professor และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการสราง
เครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติอยางสม่ําเสมอ
Diversity (D): คณะศิลปศาสตรมีจุดเดนดานความหลากหลายทางวิชาการ ปจจุบัน
มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกันถึง 30 หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการองค
ความรูทางวิชาการที่หลากหลาย นอกจากความโดดเดนดานภาษาไทย ภาษาตะวันออก ภาษา
ตะวันตก ภาษาที่ใชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาษาศาสตร และวรรณคดีแลว ยังมีหลักสูตร
ดานประวัติศาสตร ปรัชญา อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรที่มีบูรณาการดานมนุษยศาสตรกับ
สั ง คมศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร เช น หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา ภู มิ ศ าสตร และบรรณารั ก ษศาสตร แ ละ
สารนิเทศศาสตร คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมีความรูความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถให
ความรู ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับเหตุการณและปญหาตางๆของสังคมผานทาง
งานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ
เมื่อนําสมรรถนะหลักที่สังเคราะหไดมาใชในการประเมินวิสัยทัศนที่ผูบริหารชุดกอน
ไดกําหนดไว คือ คณะศิลปศาสตรเปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พบวาการกําหนดเปาหมายดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษา
มากเกินไป เชน ลําดับของสถาบันใน QS Ranking และยังไมสะทอนถึงสมรรถนะหลักโดยเฉพาะดาน
ความเปนนานาชาติและความหลากหลายทางวิชาการ และเมื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
ความตองการและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา คณาจารย บุคลากร
สายสนับสนุน และนักศึกษาปจจุบัน พบวามีความตองการใหคณะฯ สรางหลักสูตรที่ชวยใหบัณฑิต
สามารถปรั บตั วและมี ทั กษะในการทํางานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย างรวดเร็ ว ซึ่งการบรรลุถึง
เปาหมายดังกลาวอาจจะไมจําเปนตองสัมพันธกับการเปนสถาบันอันดับหนึ่งของประเทศ แตควรเปน
สถาบันชั้นนําที่ไดรับการยอมรับและมีความโดดเดนที่วัดไดในหลากหลายมิติที่นอกเหนือจากการ
จัดลําดับสถาบันของหนวยงานตางๆ ดังนั้นในกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ ผูบริหารระดับสูงจึง
ทบทวนและปรับวิสัยทัศนโดยมุงที่จะเปนสถาบันชั้นนําดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีความ
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โดดเด น ด า นการเรี ย นการสอนและการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมทางด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร สามารถบูรณาการความรูความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองผูเรียนกลุม
ตางๆทั้งผูเรียนในระบบมหาวิทยาลัยและการศึกษาแบบตลอดชีวิต
นอกจากนั้นยังไดมีการทบทวนพันธกิจเชิงกลยุทธ โดยนอกเหนือจากการดําเนินการ
ตามพันธกิจหลักของหนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศมหาวิทยาลัยวิจัย ไดแก
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแลว พันธกิจเชิงกลยุทธ
ที่สอดคลองกับสมรรถนะหลักและวิสัยทัศนของคณะฯ คือ การใชความแตกตางหลากหลายในทาง
วิชาการเพื่ อช วยสร างผู นํารุ นใหม ที่ มี ความรอบรูดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาขี ด
ความสามารถในการทํางานในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยผานทางการสรางเครือขายความ
รวมมือในระดับตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พันธกิจเชิงกลยุทธดังกลาวสรุปไดดังนี้
“ชวยสรางผูนํารุนใหม รวมมือรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” (Support the grooming
of next generation’s leaders through collaboration and academic diversity) แ ล ะ ไ ด
ทบทวนคานิยมองคกร โดยอาศัยแนวคิดที่วาคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรจํานวนมาก จึงยอมมีความ
แตกตางหลากหลายสูงทั้งทางวิ ชาการ พื้ นฐานแนวคิ ด ตลอดจนวิ ธีการทํ างานของอาจารยแ ละ
บุคลากร แตทุกคนจะมีความเคารพในความแตกตางหลากหลายนั้น และรวมกันสรางวัฒนธรรมของ
การทํางานรวมกัน จึงสามารถสรุปคานิยมองคกรไดดังนี้ “เคารพรวมใจบนความหลายหลาย” (In
diversity we respect and collaborate)
เพื่ อ ให บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ที่ ร ะบุ ข า งต น คณะฯจะกํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
เปาประสงคเชิงกลยุทธ แนวทางการทํางาน และตัวชี้วัดความสําเร็จใน 5 ประเด็น คือ 5 สุดศิลป
ศาสตร หรือ Larts High-Five ประกอบดวย หลักสูตรเดิรน- อาจารยดัง- นักศึกษาเดน – วิจัยโดน –
ร ะ บ บ เ ดิ น ( Modern Academic Services- High-profiled Faculty Members – Prominent
Students- High-impact Research - System for Performance Excellence) โดยมีเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1. สรางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. ผลั ก ดั นให อาจารยมีผ ลงานทางวิ ช าการและมี ชื่อ เสีย งเป นที่ย อมรับจากโลก
วิชาการภายนอก
3. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี มี ค วามรู ร อบ มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห วิ จั ย และมี
ความสามารถในการสื่อสารและการทํางานในระดับนานาชาติ
4. สรางงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ
5. พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและ
ยั่งยืน
เมื่อไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจเชิงกลยุทธ คานิยมองคกร และประเด็นยุทธศาสตร
แลว ผูบริหารระดับสูงดําเนินการสื่อสารและโนมนาวใหประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียเชื่ อใน
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วิสัยทัศนวาเปนทิศทางที่คณะฯควรจะกาวไปใหถึงและเปนเปาหมายที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยผาน
กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ โดยจํานวนคนที่เขามาใชหรือเยี่ยมชมสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆของคณะ (ผลลัพธ 7.4ก)
ตารางที่ 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ
กลุม
นักศึกษาปจจุบัน

ศิษยเกา

ผูใชบัณฑิต
ประชาคมในมหาวิทยาลัย
เครือขายหรือคูความ
รวมมือ

วิธีการ
การประชุมรวมกับกรรมการนักศึกษา การประชุม
นักศึกษา เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
สื่อตางๆของนักศึกษา เชน Facebook ของฝายการ
นักศึกษา เว็บไซตคณะ
การประชุมรวมกับสมาคมศิษยเกา
การจัดงานคืนสูเหยา
จดหมายขาว
เว็บไซตคณะ

ความถี่
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

ปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ
ปละ 1 ครั้ง
2 ปครั้ง
ทุก 2 เดือน
ปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ
ยังไมไดดําเนินการโดยตรง สื่อสารทางออมผานการ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
ประเมินคุณภาพหลักสูตร
เว็บไซตคณะ สื่อสารทางออมผานกิจกรรมที่สะทอน ปรับปรุงขอมูลอยาง
ความเชี่ยวชาญของคณะ
สม่ําเสมอ
การจัด partnership reception
ปละ 1 ครั้ง
จดหมายขาว
เว็บไซตคณะ

บุคคลภายนอกและสังคม

ทุก 2 เดือน
ปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ
จดหมายขาว
ทุก 2 เดือน
เว็บไซตคณะ
ปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ
สื่อสารทางออมผานโครงการบริการทางวิชาการแก ปละ 3-4 รุน
สังคม

(2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม ผูบริหารระดับสูง
มีความมุงมั่นที่จะกํากับดูแลใหบุคลากรและนักศึกษาไมดําเนินการที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรม โดยผานทางการรวบรวม เผยแพร และกํากับ
ติดตามใหดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณอาจารย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังนี้
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ตารางที่ 1.2 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
กลุม

คณบดี

ผูบริหาร

อาจารย

กฎหมาย กฎระเบียบ
หรือแนวทางที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่กํากับดูแล

กฎระเบียบวาดวยการ
ประเมินการปฏิบัติงานของ
คณบดี (ระยะเวลา 1 ป
ครึ่ง และเมื่อครบวาระ 3
ป)
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวของ เชน ระเบียบวา
ดวยการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ผลประโยชนทับซอน การ
ไมรับของกํานัล
เกณฑการประเมิน
ผูบริหาร

สภามหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณอาจารย

กรรมการจรรยาบรรณ
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียน
คณะกรรมการที่กํากับดูแล
เรื่อง ธรรมาภิบาลในระดับ
มหาวิทยาลัย

เกณฑการประเมินอาจารย กรรมการพิจารณาความดี
ความชอบ / กรรมการตอ
/ การตอสัญญา
สัญญาจาง
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการกํากับให
ดําเนินการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
และจรรยาบรรณ
ผลการประเมินคณบดี
โดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
จํานวนขอรองเรียนที่มี
ตอคณบดีหรือผูบริหาร
ผลการประเมิน
ผูบริหารจาก
กรรมการบริหารคณะ
กรรมการประจําคณะ
และจากผลสํารวจของ
ประชาคม (ผลลัพธ 7.4
ก 4)
จํานวนอาจารยที่ถูกชี้
มูลวาผิดจรรยาบรรณ
โดยกรรมการ
จรรยาบรรณในระดับ
มหาวิทยาลัย
จํานวนอาจารยที่ไมได
รับการขึ้นขั้นเงินเดือน
หรือขึ้นไมเกินอัตราที่
กําหนด หรือไมไดรับ
การตอสัญญาจางอัน
เปนผลมาจากการทํา
ผิดระเบียบหรือ
กฎเกณฑ เชน สงผล
สอบลาชา หรือการผิด
จรรยาบรรณรายแรง
(ผลลัพธ 7.4 ก 5)

กลุม

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษา

คูสัญญา คูความรวมมือ

กฎหมาย กฎระเบียบ
หรือแนวทางที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่กํากับดูแล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการกํากับให
ดําเนินการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
และจรรยาบรรณ
จํานวนบุคลากรสาย
จรรยาบรรณบุคลากร
กรรมการจรรยาบรรณ
สนับสนุนที่ถูกชี้มูลวา
เกณฑการประเมิน
ระดับคณะ
ผิดจรรยาบรรณโดย
บุคลากร
กรรมการพิจารณาความดี กรรมการจรรยาบรรณ
ความชอบ / กรรมการตอ ในระดับมหาวิทยาลัย
จํานวนบุคลากรสาย
สัญญาจาง
สนับสนุนที่ไมไดรับการ
ขึ้นขั้นเงินเดือนหรือขึ้น
ไมเกินอัตราที่กําหนด
หรือไมไดรับการตอสัญ
ยาจางอันเปนผลมา
จากการทําผิดระเบียบ
หรือกฎเกณฑ เชน
สงผลสอบลาชา หรือ
การผิดจรรยาบรรณ
รายแรง
(ผลลัพธ 7.4 ก 5)
ระเบียบขอบังคับนักศึกษา ฝายการนักศึกษาระดับ
จํานวนนักศึกษาที่ถูก
วินัยนักศึกษา
คณะ
ตัดสินวาผิดวินัย
งานวินัยนักศึกษา
นักศึกษา เชน ทุจริต
การสอบ
(ผลลัพธ 7.4 ก 5)
ระเบียบดานการเงิน การ กรรมการงบประมาณ
จํานวนขอรองเรียน
จัดซื้อจัดจาง และระเบียบ กรรมการจัดซื้อจัดจาง
หรือคดีความที่
พัสดุ
กรรมการพัฒนาและ
เกี่ยวของกับการเงิน
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัด การบัญชี หรือ
จางและระเบียบพัสดุ
งบประมาณ
ตรวจสอบภายใน
บริษัทที่ไดรับการวาจางให ผลการประเมินจาก
มาตรวจสอบระบบทาง
หนวยงานตรวจสอบ
บัญชี
ภายในหรือหนวยงาน
ภายนอกที่ไดรับการ
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กลุม

กฎหมาย กฎระเบียบ
หรือแนวทางที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่กํากับดูแล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการกํากับให
ดําเนินการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
และจรรยาบรรณ
วาจางใหสอบทานหรือ
ตรวจสอบระบบงาน
ดานบัญชีหรือการเงิน

นอกจากนี้ยังมีการรณรงคใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับจริยธรรม เชน จริยธรรม
ทางการวิจัยและวิชาการ การสงเสริมและจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อใหอาจารย บุคลากร
และนักศึกษาใชผลิตภัณฑที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์ การรณรงคเรื่องการไมทุจริตการสอบ การรณรงคเรื่อง
ความเทาเทียมทางเพศ และการตอตานการคุกคามและการกีดกันทางเพศ เปนตน
(3) การสรางสถาบันที่ประสบความสําเร็จ ผูบริหารระดับสูงสรางสภาพแวดลอม
และปรับปรุงผลการดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการดังตอไปนี้
(3.1) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร โดย
ผูบริหารมีการกํากับติดตามการดําเนินงานและรายงานผลลัพธตามตัวชี้วัดตอกรรมการบริหารคณะ
เป น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส และรายงานผลการดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด แก ค ณาจารย ใ นการประชุ ม
คณาจารยกอนเปดภาคการศึกษา
(3.2) การสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายและ
การแลกเปลี่ยนหรือรับฟงปญหาของกลุมตางๆในคณะฯ เชน สาขาวิชา โครงการพิเศษ อาจารยชาว
ตางประเทศ สวนงานตางๆของบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา
(3.3) สื่ อ สารทํ า ความเข า ใจกั บ ประชาคมให รั บ ทราบข อ เท็ จ จริ ง
สภาพการณ ปญหา ความเสี่ยง และเปาหมายของคณะในระยะสั้นและระยะยาว
(3.4) วางแผนปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น งานในด า นสํ า คั ญ เช น ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรใหทันสมัย ปรับปรุงระบบงานตางๆใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
(3.5) ปรับโครงสรางหรือสรางบรรยากาศใหเกิดการบูรณาการหรือการ
ทํางานรวมกันขามสาขาวิชา (ยังทําไมสําเร็จ)
(3.6) สงเสริมใหสรางนวัตกรรมทางการศึกษา เชน หลักสูตรใหม วิธีการ
สอนแบบใหม สื่อแบบใหม วิจัยที่สรางนวัตกรรม (ยังไมสําเร็จ)
(3.7) สรางระบบสืบทอดการบริหารงานอยางไมเปนทางการ เชน การเลือก
ทีมบริหารที่มีศักยภาพที่จะเปนผูบริหารในอนาคต การอบรมผูบริหารระดับกลาง แตยังไมมีระบบการ
สืบทอดงานอยางเปนระบบและระบุขี้ชัด
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(3.8) การจัดการกับขอรองเรียนอยางรวดเร็วและโปรงใส เชน การรองเรียน
เรื่องการทุจริตทางวิชาการ ขอรองเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
(3.9) การวิเคราะหและทําแผนการจัดการความเสี่ยงและการคาดการณ
ป ญ หาในอนาคต เช น การเตรี ย มพร อ มกั บ ภาระทางการเงิ น ที่ อ าจจะมี เ พิ่ ม ขึ้ น (ยั ง อยู ร ะหว า ง
ดําเนินการ)
(3.10)การกระตุ น ให เ กิ ด บรรยากาศการทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายรวมกันของคณะ (ยังไมสําเร็จ)
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร
(1) การสื่ อ สาร ผู บ ริ ห ารรายงานผลการดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ ต อ
กรรมการบริหารคณะและกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส และรายงานตอที่ประชุมอาจารย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และสื่อสารผลการดําเนินงานแบบไมเปนทางการเมื่อมีการประชุมรวมกับ
อาจารยกลุมยอยตามสาขาวิชา หรือพบปะกับตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาหรือตัวแทนกลุมกิจกรรม
ตางๆ รวมถึงการประชุมรวมกับกรรมการสมาคมศิษยเกา นอกจากนั้นยังไดจัดทํารายงานประจําป
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานสําคัญของคณะและเผยแพรรายงานดังกลาวทั้งในรูปแบบตัวเลมและ
อิเล็กทรอนิกสบนสื่อตางๆของคณะ การสื่อสารผลการดําเนินงานดังกลาวมีทั้งที่เปนไปในแบบทาง
เดียว เชน การจัดทํารายงานประจําป และแบบการสื่อสารสองทิศทางที่มีการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียจากการประชุมหรือพบปะแบบไมเปนทางการ โดยเสียงสะทอนที่
ไดรับจะนํามาพิจารณาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในที่ประชุมผูบริหารเพื่อนําเสนอ
ใหกรรมการฝายวางแผนยุทธศาสตรเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนอยางนอยปละ 1 ครั้งในกระบวนการ
ทบทวนแผนประจําป
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม
ก. การกับดูแลองคการ
ผูบริหารมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลองคการ ดังนี้
ตารางที่ 1.3 ระบบและกลไกในการกํากับดูแลองคการ
ประเภทหรือลักษณะ
ของการกํากับดูแล
องคการ
การกํากับดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน
การกํากับดานการเงิน

กลไกหรือกระบวนการ

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการกํากับดูแล
องคการ
ผูประเมินคุณภาพหลักสูตร ผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
หนวยงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายในหรือ
ภายนอก
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หนวยงานที่เปนผู
ตรวจสอบ

ประเภทหรือลักษณะ
ของการกํากับดูแล
องคการ

กลไกหรือกระบวนการ

การตรวจสอบบัญชีหรือ
ระบบการเงิน
การกํากับการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร

การประเมินความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธหรือ
แผนปฏิบัติงาน

หนวยงานที่เปนผู
ตรวจสอบ
บริษัทที่ไดรับการวาจางให
ตรวจสอบบัญชีหรือระบบ
ดานการเงิน
ฝายวางแผนของคณะ
ฝายวางแผนของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการกํากับดูแล
องคการ

จํานวนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนที่
บรรลุตามเปาหมาย

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
คณะฯ ไดมีระบบการดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในคณะฯ และผูมีสวนเกี่ยวของการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในดานการศึกษา การวิจัย และดาน
การบริการสังคม โดยไดมอบหมายใหรองคณบดีมีหนาที่รับผิดชอบดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1.4 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารที่รับผิดชอบ
ดาน
ดานการศึกษา

•
•
•
•
•

ดานการวิจัย

•
•
•

ดานการบริการ •
สังคม
•
•
•

กฎหมายและขอบังคับตางๆ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (2542)
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
กฎกระทรวงว า ด ว ยระบบหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษา (2553)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาในระดับตางๆ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัย และของคณะ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ วิ จั ย แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2558)
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ร.บ. ประกันสังคม
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ผูรับผิดชอบหลัก
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย
และนวัตกรรม

รองคณบดีฝายการ
คลังและบริการสังคม

ดาน

กฎหมายและขอบังคับตางๆ
• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเงิน และงบประมาณของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

ผูรับผิดชอบหลัก

ค. ความรับผิดชอบตอสังคม
ผูบริหารมีแนวทางการทํางานที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
ตารางที่ 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม
ประเภทหรือลักษณะ
ของงานเพื่อสังคม
การบริการทางวิชาการ
แกชุมชนรอบบริเวณ
มหาวิทยาลัยเชน การ
อบรมครูมัธยมในเขต
จังหวัดปทุมธานี
โครงการวิจัยเรื่องคลอง
รังสิต โครงการยุว
มัคคุเทศก โครงการ
บริการวิชาการแก
ผูประกอบการที่ศูนย
พัทยา (อยูระหวางการทํา
แผน)
การประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร

กลไกหรือกระบวนการ
การสํารวจความตองการ
ของกลุมเปาหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กรรมการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

ผลการสํารวจความพึง
พอใจหรือการนําไปใช
ประโยชนของ
กลุมเปาหมายที่
ใหบริการ

กรรมการบริหารพลังงาน
และทรัพยากร

รอยละของการใช
ทรัพยากรและ
พลังงานที่ลดลง
(ผลลัพธ 7.4 ก)

การวางแผนการทํางาน
การจัดโครงการกิจกรรม
การประเมินผลจัด
โครงการกิจกรรม

การสํารวจการใชพลังงาน
และทรัพยากรเพื่อ
วิเคราะหแนวโนมและ
ปญหาการใชงาน
การระดมความคิดเพื่อวาง
แผนการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากร

การจัดโครงการหรือ
กิจกรรมหรือการเปลี่ยน
ลักษณะทางกายภาพหรือ
รูปแบบวิธีการทํางาน
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ประเภทหรือลักษณะ
ของงานเพื่อสังคม

กลไกหรือกระบวนการ

การประเมินผลและ
เปรียบเทียบขอมูลการใช
พลังงานและทรัพยากร
กอน-หลัง การดําเนินงาน
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2. กลยุทธ (85 คะแนน)
ในชวง 4 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ 2560-2563) คณะศิลปศาสตรไดดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนแผนระยะยาว
5 ป ที่คณะฯ โดยจัดทําขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2560 อยางไรก็ตามเนื่องจากในแตละปมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนด คณะฯ ตลอดจนเพื่อใหแผนกล
ยุทธสามารถตอบสนองตอประโยชนของผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ คณะจึงไดมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเปนประจําทุกป โดยแผนกลยุทธที่คณะฯ ใชในปงบประมาณ 2562 ไดแก แผนกลยุทธ
คณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564

แผนกลยุทธ์คณะศิลป
ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)

แผนกลยุทธ์คณะศิลป
ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวน
ปี งบประมาณ 2561-2564

แผนกลยุทธ์คณะศิลป
ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวน
ปี งบประมาณ 2561-2564

แผนกลยุทธ์คณะศิลป
ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวน
ปี งบประมาณ 25632564*

แผนกลยุทธ์คณะศิลป
ศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับ
ทบทวนปี งบประมาณ
2564

ภาพที่ 2.1 แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน*
“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศทางดาน
มนุษยศาสตร”
คณะฯมีหลักสูตรและ
การเรียนการสอนที่
ทันสมัย

Modern Academic
Services

คณะฯ มีอาจารยที่มี
ผลงานทางวิชาการและมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
จากโลกวิชาการภายนอก

บัณฑิตของคณะฯ มี
คณะฯ มีงานวิจัยเชิง
สุขภาพจิตดี มีความรู
บูรณาการที่มี
รอบ มีทักษะการ
ผลกระทบสูงและ
วิเคราะหวิจัย และมี
ตอบสนองนโยบาย
ความสามารถในการ
วิจัยระดับชาติ
สื่อสารและการทํางาน
ในระดับนานาชาติ
“In diversity we respect and collaborate”
High-profiled Faculty
Prominent
High-impact
Members
Students
Research
Academic Support / Internationalizaton / Diversity

ภาพที่ 2.2 แผนที่กลยุทธ
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คณะฯมีระบบการ
ทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดการ
พัฒนาที่ตอเนื่อง
และยั่งยืน

System for
Performance
Excellence

2.1 การจัดทํากลยุทธ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) จัดทํากลยุทธอยางไร
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ
(1) กระบวนการวางแผนกลยุท ธ เพื่อให ค ณะฯ มีแ ผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน สอดคลองกับความตองการของกลุมผูเรียน และผูมีสวนไดเสีย พันธกิจ และ
สมรรถนะขององคกร คณะฯ ไดมีการทบทวนแผน และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนโดยใช
ขอมูลจากความตองการของผูเรียน และมีผูมีสวนไดเสียมากขึ้น คณะฯ ดังภาพตอไปนี้

1.แตงตั้งคณะทํางาน

2. ทบทวนสถานการณ
สภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่มี
ผลตอแผนฯ

3. เก็บรวบรวมขอมูล
ความตองการของกลุมผูมี
สวนไดเสีย

6. คณะกรรมการฯ
พิจารณาแผนฯ

5. ทบทวนวิสัยทัศน และ
กลยุทธ

4. วิเคราะหความตองการ
และวิเคราะห SWOT

7.ถายทอดแผนกลยุทธฯ

ภาพที่ 2.3 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธของคณะฯ
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดตาง ๆ ในการทบทวน และจัดทําแผนกลยุทธ
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้ง
คณะทํางาน

ขั้นตอนที่ 2 ทบทวน
สถานการณ สภาวะ

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร อีกทั้งเพื่อเปนการสรางการ คณบดีฯ
มีสวนรวมใหกับผูมีสวนไดเสียมากขึ้น คณบดีฯ จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อทําหนาที่ในการทบทวนแผนฯ โดยมีชื่อวา
คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรคณะฯ โดยมี
องคประกอบของกรรมการที่หลากหลายมากกวาในปที่ผานมา
เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี รองคณบดีฝาย
ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ ได แ ก การ วางแผนฯ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
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ขั้นตอน
แวดลอมตาง ๆ ที่มีผล
ตอแผนฯ

การดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตรทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ การนําเอา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ
พัฒนาองคกร ดังนั้นคณะฯ จึงไดทําการทบทวนนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร การศึ ก ษานโยบายของคณบดี
การศึกษาเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
นอกจากนี้คณะฯ
อี ก ทั้ ง ยั ง ได เ ก็ บ ขอ มู ล ความต อ งการของผูมี ส ว นได เ สีย ดั ง นั้ น
ขั้นตอนที่ 3 เก็บ
คณะฯ จึงไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อประกอบกับการ
รวบรวมขอมูลความ
ตองการของกลุมผูมีสวน ทบทวนแผนกลยุ ท ธ ข องคณะ ได แ ก รายงานสรุ ป ผล
แบบสอบถามเรื่อง ความคาดหวังของนักเรียนในการเขาศึกษา
ไดเสีย
ต อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา “เป ด บ า นธรรมศาสตร Thammasat
Academics & Open House 2018” ผลสํารวจภาวะการมีงาน
ทํ า ของบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2557-2559 ผลการสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ มคอ. (จากการสํารวจนายจาง)
2557-2559 ผลการสํ า รวจนั ก ศึ ก ษาใหม ค ณะศิ ล ปศาสตร
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 และผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห เพื่อสรางการมีส วนร วมจากประชาคม คณะฯ ไดจัดโครงการ
ความตองการ และ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดนครนายกในชวงระหวางวันที่ 22วิเคราะห SWOT
23 มี น าคม 2562 เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารคณะศิ ล ปศาสตร หั ว หน า
ภาควิชา สาขาวิชา และโครงการพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ หัวหนางาน
และเจาหนาที่ฝายวางแผนฯ วิเคราะหสถานการณจากขอมูลที่ได
ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อเทียบกับจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส
(SWOT) โดยได มี ก ารวิ เ คราะห SWOT ออกเป น ด า น ๆ ตาม
ประเด็นในกลยุทธเดิมที่มี
ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน
หลังจากนั้นทบทวนวิสัยทัศน คานิยม และกลยุทธโดยอิงกับผล
วิสัยทัศน และกลยุทธ การวิเคราะห SWOT และพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรเดิมกอน
ปรับปรุง และยุทธศาสตรคณบดี จนไดมาเปนกลยุทธยอยสําหรับ
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 รวมถึงในแต
ละกลยุ ท ธ ได มี ก ารกํ า หนดจุ ด เน น ในการพั ฒ นาสํ า หรั บ
ปงบประมาณ 2562 หลังจากนั้นจัดทํารายงานรางแผนกลยุทธ
คณะศิ ล ปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบั บ ทบทวนประจํ า ป
งบประมาณ 2562-2564
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ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีแตละ
ฝายฯ

ฝายนโยบายและ
แผนฯ

ฝายนโยบายและ
แผนฯ

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 6 คณะ
กรรมการฯ พิจารณา
แผนฯ

ขั้นตอนที่ 7 ถายทอด
แผนกลยุทธ

การดําเนินงาน
คณะฯ นํ า รายงานร า งแผนกลยุ ท ธ ฯ เข า สู ก ารพิ จ ารณาของ
ผู บ ริ ห ารในแต ล ะระดั บ ได แ ก (1) ผู บ ริ ห ารคณะฯ (2)
คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
คณะศิล ปศาสตร (3) คณะกรรมการบริหารคณะศิล ปศาสตร
และ (4) คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
หลังจากนั้นประกาศใชแผนฯ และจัดประชุมเพื่อถายทอดแผน
กลยุทธแกบุคลากรในคณะฯ โดยในปงบประมาณนี้คณะฯ ได
ปรับปรุงชองทางในการถายทอดแผนฯ ใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น
โดยมี ทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ โ ดยตรงในรู ป ของการประชุ ม
ประชาคมธรรมศาสตร และการประชาสัมพันธทางออมผานสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ไดแก แผนพับ โปสเตอร คลิป โดยสงไป
ทางช อ งทางช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ ต า ง ๆ อาทิ อี เ มล
เว็บไซต จอโทรทัศน บอรดประชาสัมพันธ หนาจอเขาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตของคณะ หนาจอคอมพิวเตอรในแตละหอง เปนตน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วางแผนฯ

ฝายนโยบายและ
แผนฯ

การทบทวนการดําเนินงาน อยางไรก็ตามจากการประชุมทบทวนขั้นตอน และ
กระบวนการในการจัดทําแผนฯ คณะฯ พบวาปญหาสําคัญของการทบทวนแผนกลยุทธฯ ที่ผานมาคือ
ปญหาระยะเวลาในการจัดทําแผนที่กระชั้นชิด เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนผานผูบริหารคณะฯ (ไตรมาส
3) ทําใหเกิดขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การมีจํากัด การถายทอดแผนฯ ไมสามารถลงสูระดับภาควิชา สาขาวิชาและโครงการพิเศษไดโดยตรง
ดังนั้นในการทบทวนแผนกลยุทธฯ ในปตอมา คณะฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนดัง
รายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.2 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผน
ประเด็นการปรับปรุง
1.ดานเวลา
2.ดานกระบวนการ
ทบทวนแผนฯ

วิธีการปรับปรุง
ปรับการทบทวนจากที่เริ่มปลายปงบประมาณ (ไตรมาสที่ 3) มาเปนเริ่มชวงกลาง
ปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)
- ประชุมเตรียมความพรอมฝายจัดทําแผน เพื่อวางแผนกระบวนการทํางาน
- ประเมินกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธฯ ในปที่ผานมา
- เชิญวิทยากรภายนอกเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนฯ แกเจาหนาที่ฝาย
วางแผน และวางแผนการทํางาน
- สรางการมีสวนรวมจากบุคลากรภายในคณะมากขึ้น เชน คณะฯ ไดจัดทําเปน
แบบประเมินเพื่อใหผูบริหารและสาขาวิชา หัวหนางาน ผูอํานวยการ ผูจัดการ
โครงการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการประเมินจุดออน จุด
แข็ง โอกาส และอุปสรรค จากที่เดิมเปนการวิเคราะหผานตัวแทนบุคลากร เพิ่ม
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ประเด็นการปรับปรุง

3.ดานขอมูล

วิธีการปรับปรุง
จํ า นวนผู เ ข า ร ว มในการทบทวนแผนมากขึ้ น โดยคณะฯ ได จั ด สั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธฯ ขึ้น ณ จังหวัดนครนายก
- มี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และวิ เ คราะห น โยบายที่ สํ า คั ญ มากขึ้ น อาทิ
ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 แผนการศึ ก ษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสียมากขึ้น ไดแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาปจจุบันทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาโครงการบริการสังคม ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคลากรของคณะฯ ผล
การประเมินแผนกลยุทธฯ

ผลจากการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานดั ง กล า ว ส ง ผลให ค ณะฯ สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนกลยุทธได โดยคณะฯ สามารถจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564 แลวเสร็จไดในเดือนกุมภาพันธ
อีกทั้งยังทําใหแผนกลยุทธฉบับดังกลาวยังเปนแผนฯ ที่เกิดจากการวิเคราะหขอมูลที่รอบดานมากขึ้น
ผูเรียน และผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะบุคลากรของคณะฯ มีสวนรวมในการจัดทําแผนมากขึ้น
(2) นวัตกรรม เนื่องจากคณะศิลปศาสตรเปนคณะทางดานมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร จึงไมไดมุงเนนในเรื่องนวัตกรรม อยางไรก็ตามในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ คณะฯ
ไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจนเกิดเปนแนวคิดในการพัฒนาใหม
ๆ ซึ่งสะทอนผานกลยุทธซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมจากกลยุทธเดิม
(3) การวิ เ คราะห และกํา หนดกลยุท ธ ขอมูล ที่ค ณะฯ ใชใ นการวิเคราะห และ
กําหนดกลยุทธในการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) ฉบับทบทวน
ปงบประมาณ 2562-2564 และที่ไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานในแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
(พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563 เปนไปตามตารางที่ 2.3 โดยขอมูล
ดั ง กล า วคณะฯ มี วิ ธี ก ารในการเก็ บ รวบรวมข อ มูล รวมถึ ง พั ฒ นาสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งมาใชใ น
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 2.3 ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-พ.ศ. 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563-2564 และฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564
ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2562-2564
1. ขอมูลเชิงนโยบาย
1.1 ขอมูลแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563
1. ขอมูลเชิงนโยบาย
1.1 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่
เกี่ยวของกับคณะฯ จากยุทธศาสตรชาติ
20
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ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2562-2564
1.2 ขอมูลนโยบายคณบดี
1.3 ขอมูลจากเกณฑ EdPEx
2. ขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสีย
1.1 ความคาดหวังของนักเรียนในการเขาศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา
1.2 ผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
พ.ศ. 2557-2559
1.3 ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบ มคอ. (จากการสํารวจ
นายจาง) 2557-2559
1.4 ผลการสํารวจนักศึกษาใหมคณะศิลป
ศาสตรประจําปการศึกษา 2560
1.5 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563
1.2 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่
เกี่ยวของกับคณะฯ จากแผนการศึกษา
ชาติ
1.3 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่
เกี่ยวของกับคณะฯ จากนโยบาย
Thailand 4.0
1.4 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่
เกี่ยวของกับคณะฯ จากแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ป
1.5 ขอมูลนโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.6 ขอมูลจุดเนนนโยบายของผูบริหาร
2. ขอมูลผลการประเมิน
2.1 ผลการประเมินแผนกลยุทธฯ
2.2 ขอมูลผลการประเมิน SWOT โดยผูบริหาร
ตัวแทนภาควิชา สาขาวิชา โครงการพิเศษ
และหัวหนางาน
3. ขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสีย
3.1 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
3.2 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของ
นักศึกษาปจจุบันในระดับปริญญาตรี
3.3 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
3.4 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของ
นักศึกษาโครงการบริการสังคม
3.5 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของ
ผูปกครอง
3.6 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของผูใช
บัณฑิต
3.7 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของ
บุคลากรคณะฯ

(3.1) การวิเคราะหสถานการณภายนอกที่มีผลกระทบตอแผนกลยุทธ
จากนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาชาติ นโยบาย Thailand
4.0 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป นโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการวิเคราะห ค วาม
ตองการของผูมีสวนไดเสีย การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริม
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ศักยภาพทั้งทักษะความคิด และการรูคิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ การ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพใหพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนําความรูไปแกปญหา ผาน
ความรวมมือกับภาคเอกชนและทองถิ่น
ผลการวิเคราะหนโยบายทําใหคณะฯ พบความทาทายเชิงกลยุทธ อาทิ การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหมจากครูสอนเปนโคชหรือผูอํานวยการการ
เรี ย นรู การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต การพั ฒ นาศาสตร ใ หม ๆ เรี ย กว า 4i ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก นวัตกรรมเชิงบริการ การบูรณาการเชิงวิชาการที่ผสมผสานความรู
ขามศาสตร เพื่อใหเกิดทักษะที่รอบดานในการแกไขปญหาตางๆ การตอบโจทยขามพรมแดนและใช
ประโยชนไดในระดับนานาชาติ และการสรางความซื่อสัตยซื่อ ถือคุณธรรมที่ตองฝงลึกลงในองค
ความรูของทุกศาสตร ทุกสาขาวิชา การมี Gen Next Academy หรือธรรมศาสตรตลาดวิชา การเนน
ให ธ รรมศาสตร เ ป น Marketplace of Solutions ที่ เ น น การวิ จั ย ประยุ ก ต โดยร ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ใชโจทยจริงในการเรียนรู ตอบโจทยทั้งไทย อาเซียน
และนานาชาติ เปนตน
ขณะเดียวกันก็ไดพบความไดเปรียบเชิงกลยุทธของคณะฯ อาทิ การสราง
ความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตําแหนงของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การเนนความรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ
ทําธุรกิจระหวางประเทศ เนื่องจากคณะฯ มีการเรียนการสอนทางดานภูมิภาคศึกษา การสรางระบบ
การศึ ก ษาเพื่ อ เป น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ เนื่ อ งจากคณะฯ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า น
ภาษาตางประเทศ และมีงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ การสงเสริมความเปนพลเมือง (Civic
Education) ในสังคม การยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจาก
คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับคานิยมองคกรที่เนนทางดานความหลากหลาย อีกทั้งอุตสาหกรรม
ที่จะเปนโอกาสใหคณะศิลปศาสตรสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตออุตสาหกรรมแหงอนาคต
ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
อยางไรก็ตามก็พบวามีประเด็นที่เปนความเสี่ยงตอความสําเร็จของคณะฯ
ไดแก คณะฯ ยังขาดความพรอมทางดานระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม
การศึกษาผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนจากคนไทยที่เปน Analog Thai
เปนคนไทยที่เปน Digital Thai เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตเรียนรูทํางานและประกอบธุรกิจไดอยางเปน
ปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล
รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ
ข อ บั ง คั บ อาทิ แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 20 ป มุ ง เน น ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การให เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี ร ะบบการกํ า กั บ ดู แ ลที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการดํ า เนิ น การของ
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มหาวิทยาลัยในทุกดาน การปรับระบบโครงสรางการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการ
ติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
(3.2) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย ไดจากการเก็บขอมูล
จากงานตาง ๆ ในคณะฯ อาทิ งานบริการการศึกษา งานบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ โครงการบริการ
สังคม ฝายบุคคล เปนตน โดยวิเคราะหแยกตามกลุมเปาหมาย ไดแก (1) กลุมบุคลากรทั้งกลุมอาจารย
ชาวไทยซึ่งพบวามีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย การไดรับการ
พัฒนาทักษะการสอน และการทํางานวิชาการ การไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงวิชาการ และการ
มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน สวนกลุมอาจารยชาวตางประเทศ ตองการการไดรับ
การเพิ่มพูนความรู และไดรับการสนับสนุนในการทํางานวิชาการ ความกาวหนา และความมั่นคงใน
การทํางาน สวนบุคลากรสายสนับสนุน ตองการมีระบบ และเทคโนโลยีในการทํางานที่ทันสมัย มี
ความกาวหนาในการทํางาน ทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี และปลอดภัย และมีสวัสดิการ และการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสม (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นๆ และผูมีสวนไดเสีย โดยผูเรียนในระดับปริญญาตรี
ตองการมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทํางาน และหรือการศึกษาตอ มีสถานที่ท่ีเหมาะสม
ตอการศึกษาเรียนรู ไดงานทําหลังจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตองการไดรับการสงเสริมกิจกรรม
ดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู ความตองการ
และความคาดหวังของลูกคากลุมอื่น อาทิ ผูรับบริการวิชาการ: หลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา ตองการ
ได รั บ การบริ ก ารตรงตามความต อ งการ ได รั บ ความรู และนํ า ไปใช ป ระโยชน ต ามวั ต ถุ ป ระสงค
ผูปกครอง ตองการใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
นักศึกษามีเครือขายกลุมเพื่อน/รุนพี่รุนนองที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน และคอยชวยเหลือกัน ทั้ง
ระหวางที่เรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแลว นักศึกษาใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอม และสังคมที่ดี
ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มีทักษะในการทํางาน และมีความอดทน มีจริยธรรม มีจิตอาสา และ
รับผิดชอบตอสวนรวม มีทักษะภาษาที่ 3 และทักษะดานไอที มีประสบการณในการทํางาน
(3.3) การวิเคราะหสถานการณ SWOT จากการประเมินโดยผูบริหาร
ตัวแทนภาควิชา สาขาวิชา โครงการพิเศษ และหัวหนางาน และการระดมความคิดจากเวทีประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งการประเมินความเปนปจจุบัน การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Matrix Analysis) ทํา
ใหคณะฯ พบวา
ความท า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ ห รื อ แรงกดดั น ต า งๆ ที่ มี ผ ลอย า งชั ด เจนต อ
ความสําเร็จใน อนาคตขององคกร ที่เกิดจากแรงผลักดันของตําแหนงในการแขงขันในอนาคตของ
คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น อาทิ หลักสูตรมีคูแขงที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ จํานวนประชากรที่ลดลงอาจสงผลใหผูสมัครลดลงในอนาคต ผูเรียนแสวงหาความรูใน
รูปแบบอื่นมากขึ้นสงผลตอการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดาน
การจัดสรรงบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง สงผลตอการบริหารจัดการการเงินของคณะ

หนา 33

ภาครัฐลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอ
โครงการบริการสังคม เปนตน
สวนความไดเปรียบเชิงกลยุทธหรือความไดเปรียบในเชิงตลาดตางๆ ที่เปน
ตัวตัดสินใจวา คณะฯ จะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไมหรือเปนปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จในเชิงแขงขันในปจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ไดแก อาจารยเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ทุกหลักสูตรภาษาตางประเทศ มีอาจารยที่เปนเจาของภาษา คณะมี
หลักสูตรที่หลากหลายและโดดเดน เชน ฝกงาน วิจัย เปนที่ยอมรับ สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม คณะมีระบบการสนับสนุน การดําเนินงานวิจัยอยางเพียงพอ ทั้งงบประมาณและ
บุ ค ลากร คณะมี ห ลั ก สู ต รที่ ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย และการแลกเปลี่ ย นของนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ คณะมีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ สําหรับทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณะมีเครือขายนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่เขมแข็ง คณะมี
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปนตน
สวนความเสี่ยงที่มีตอความสําเร็จในอนาคตของสถาบัน ไดแก ความเสี่ยง
ดานการตลาด อาทิ หลักสูตรมีคูแขงที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวนประชากรที่
ลดลงอาจสงผลใหผูสมัครลดลงในอนาคต ความเสี่ยงดานบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ควบคุมอัตรากําลัง ทําใหประสบปญหาในการบริหารอัตรากําลังของคณะ ความเสี่ยงดานการเงิน อาทิ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดานการจัดสรรงบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง สงผลตอ
การบริหารจัดการการเงินของคณะ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอโครงการบริการสังคม
โดยจุ ด บอดที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการวางแผนกลยุ ท ธ และในเรื่ อ ง
สารสนเทศที่นํามาใชในการวิเคราะหแผนกลยุทธ ไดแก (1) คณะมีบุคลากรจํานวนมาก สงผลใหการ
มีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธแตกตางกันไป ซึ่งอาจสงผลตอการขับเคลื่อนองคกร
ตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว และ (2) คณะฯ ยังขาดขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการวางแผน เนื่อง
ดวยมีการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกันไป ไมสอดคลองกับขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหกลยุทธ
ขอมูลความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียบางสวนยังไมไดจัดเก็บ อาทิ คูความรวมมือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สถานศึกษาในระดับมัธยม ศิษยเกา เปนตน อยางไรก็ตามในการจัดทําแผนกลยุทธคณะฯ
ฉบั บ ที่ 13 คณะฯ ได กํ า หนดให มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ การสนทนากลุมยอย การใชแบบสํารวจ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
เป น ต น เพื่ อ สร า งการมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากร รวมถึ ง เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล จากกลุ ม ผู มี ส ว นได เ สี ย ที่
หลากหลายและสอดคลองกับความตองการมากขึ้น
ทั้ งนี้ เมื่ อพิ จารณาจากความสามารถในการนําแผนกลยุท ธ ไปปฏิ บั ติ นั้ น
เนื่องดวยแผนกลยุทธของคณะฯ สัมพันธไปกับแผนงบประมาณ ทําใหคณะฯ มีความสามารถในการ
นําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ อยางไรก็ตามคณะยังขาดในสวนของการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ ทํา
ใหยังไมสามารถติดตามการดําเนินงานตามแผน และผลที่จากการดําเนินงานตามแผนไดอยางแทจริง
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อยางไรก็ตามในปจจุบันคณะฯ ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสนอโครงการ ซึ่งระบบดังกลาว
จะทําใหคณะฯ สามารถติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานไดมากยิ่งขึ้น
4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คณะมี
ระบบงานที่สําคัญ ไดแก ระบบการผลิตบัณฑิต ระบบการวิจัย ระบบการบริการวิชาการแกสังคม และ
ระบบการทํางานสนับสนุน กลาวคือ

ระบบการผลิตบัณฑิต

ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม

งานบริหารการศึกษาและวิจยั

กลุม่ งานส่งเสริมวิชาการและวิจยั กลุม่ งานบริการสังคม

ระบบงานทีส่ าํ คัญ

ระบบการวิจัยเพือ่ สนับสนุนบุคลากร
กลุม่ งานส่งเสริมวิชาการและวิจยั

ระบบการทํางานสนับสนุน
สํานักงานเลขานุการคณะ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารงานทั่วไปและธุรการ งานการคลังและพัสดุ งาน
งบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานทั่วไป

ภาพที่ 2.4 ระบบงานสําคัญของคณะฯ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
(4.1) ระบบการผลิตบัณฑิต ไดแก การจัดการหลักสูตรปริญญาตรี การ
จัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคณะฯ ใชสมรรถนะหลักของ
สถาบันซึ่ง ไดแก ความหลากหลายทางดานภาษาตางประเทศ การมีบุคลากรชาวตางประเทศ และ
สมรรถนะหลักของคูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัยคูสัญญา หนวยงานองคกรที่สถาบันไปฝกงาน
เปนกลไกในการทําใหคณะฯ บรรลุตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(4.2) ระบบการบริการวิชาการแกสงั คม เปนระบบการใหบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน/สังคม โดยสมรรถนะหลักของคณะฯ ที่จะชวยสงเสริมใหคณะฯ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดแก การที่คณะมีหลักสูตรและบุคลากรที่หลากหลาย ทําใหคณะฯ
สามารถบริการทางวิชาการไดหลากหลาย อาทิ มีบริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับที่ไดมาตรฐาน ไดแก
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสารภาษาศาสตร วารสาร JSEL (Journal of
Studies in the English Language) วรรณวิทัศน และวารสารประวัติศาสตรธรรมศาสตร คณะฯ มี
โครงการอบรมทางดานภาษาหลากหลายภาษา และสอดคลองกับความตองการของสังคม เปนตน
หนา 35

(4.3) ระบบการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ไดแก การทําวิจัย
การตีพิมพเผยแพร การผลิตสิ่งประดิษฐ/ นวัตกรรม/ จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา โดยคณะฯ
เนนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยไดใชสมรรถนะของบุคลากรที่มีความหลากหลาย
ทางดานความรู และการเกื้อหนุนจาสถาบันใหคณะฯ บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ไดแก (1) ความ
พรอมดานงบประมาณ โดยคณะมีกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2) ความหลากหลายทางดานงานวิจัย
ไดแก งานวิจัยในกลุมมนุษยศาสตร เชน งานวิจัยทางดานภาษา และภาษาศาสตร การเรียนการสอน
ปรั ช ญา และศาสนา ประวั ติ ศ าสตร งานวิ จั ย ในกลุ ม สั ง คมศาสตร อาทิ งานวิ จั ย ด า นจิ ต วิ ท ยา
ภูมิศาสตร บรรณารั ก ษศาสตร และงานวิจัยในกลุมภูมิภาคศึกษา (3) การมีเวทีสําหรับนําเสนอ
ผลงานวิจัย ไดแก การประชุมวิชาการระดับชาติเปนประจําทุกป ไดแก การประชุมวิชาการระดับชาติ
สรรพศาสตร สรรพศิลป และ (4) การมีบริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับ
(4.4) ระบบการทํ า งานสนั บ สนุ น ได แ ก ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล
ระบบงานธุรการ ระบบการจัดการอาคารสถานที่ ระบบบริหารงบประมาณ/การเงิน/พัสดุ ระบบการ
จั ด การเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ ระบบศิ ษ ย เ ก า สั ม พั น ธ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ ระบบการ
ประชาสัมพันธ ระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และระบบการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา
ข.ระบบงานและสมรรถนะหลัก
1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ เปนไปดังตารางที่
2.4 ซึ่งจากการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน
ประจํ า ป ง บประมาณ 2561-2564 อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายของผู บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และการเปลี่ ย นแปลงคณบดี ตลอดจนผลการวิ เ คราะห ส ถานการณ
(SWOT) กอนหนานี้มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธเกือบ
ทั้งหมดดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธ
ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/เปาประสงค
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: สรางบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เพื่อพัฒนาใหบัณฑิตที่จบจากคณะศิลปศาสตรมี
คุณลักษณะ GREAT
เปาประสงค
สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการ
เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3

กลยุทธที่เปลี่ยนแปลง (*)
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564
กลยุทธที่ 1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 *
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัติได
จริง สรางสรรคเปน มีเปาหมาย และมุงประโยชน
สวนรวม*
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ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/เปาประสงค
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2561-2564
ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active
Learning และปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
(มธ.)

กลยุทธที่เปลี่ยนแปลง (*)
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคนพันธุ
GREATs/Entrepreneur & Startup*
กลยุทธที่ 1.5 พัฒนาสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม*
กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูนําการเรียนรู
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัยนวัตกรรมและ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: สรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา งานสรางสรรคทสี่ อดคลองกับนโยบายชาติและจุดเดน
ของคณะ/มหาวิทยาลัย การตอยอดจากงานวิจัย/
ตอสังคมไทยและสังคมโลก
นวัตกรรมและการสงเสริมการประกวดผลงานวิจัย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เพื่อสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการ นวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ*
เปลีย่ นแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก กลยุทธที่ 2.2สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอก )Matching Fund)*
เปาประสงค
กลยุทธที่ 2.3 การสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ*
ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และนําไปใชประโยชนอยางบูรณา กลยุทธที่ 2.4 สรางเครือขายงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย*
การและยั่งยืน (มธ.)
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสราง
บรรยากาศในการทํางานวิจัย*
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สรางเครือขายความรวมมือ กลยุทธที่ 3.1 สรางความรวมมือกับองคกร/เครือขาย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ภายในและภายนอกประเทศและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ยุทธศาสตร โดยมุงเนนกลุมประเทศอาเซียนและเอเชีย
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ตะวันออก*
ภายนอกประเทศ
กลยุทธที่ 3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล*
เปาประสงค
ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การ
สรางงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหนวยงานและระดับ
บุคคล (มธ.)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: มุงเนนคุณภาพการ
กลยุทธที่ 4.1 การสรางภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อ
ใหบริการวิชาการแกสังคม
การบริการวิชาการแกสังคม*
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
กลยุทธที่ 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม
วิชาการแกสังคม*
เปาประสงค
กลยุทธที่ 4.3 การบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ
1. คณะฯ สามารถนําความรูที่ไดจากการบริการทาง นโยบายชาติ*
วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ
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ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/เปาประสงค
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2561-2564
วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญ
ของคณะฯ (มธ.)
2 .ใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแก
ชุมชนและสังคม (มธ.)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน
ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เพื่อใหการบริหารจัดการมีความทันสมัย มั่นคง และ
ยั่งยืน
เปาประสงค
พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (มธ.)
*กลยุทธที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธที่เปลี่ยนแปลง (*)
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร*
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
กลยุทธที่ 5.3 เพิ่มรายได-ลดตนทุน*
กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย
กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาองคกรระบบและกลไกเพื่อการ
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEx)*

2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ทั้งนี้วัตถุประสงคเชิงกลยุทธขางตนได
สรางความสมดุลระหวางความตองการที่หลากหลายในสถาบันโดยไมมีการแยงชิงทรัพยากรกันเอง ทั้ง
ในสวนของงบประมาณ เนื่องจากคณะฯ เนนสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ ในสวนของ
บุคลากรนั้น เนื่องจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธกระจายไปตามพันธกิจและโครงสรางองคกรของคณะฯ
ไดแ ก ดานวิ ชาการ (เพื่ อพั ฒ นาให บัณฑิตที่จบจากคณะศิล ปศาสตรมีคุณลักษณะ GREAT) ดาน
งานวิจัย (เพื่อสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทย
และสังคมโลก) ดานวิเทศสัมพันธ (เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ)
ดานการบริ ก ารสั งคม (เพื่ อเพิ่ ม คุ ณ ภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม) ดานการบริห ารองค ก ร
(เพื่อใหการบริหารจัดการมีความทันสมัย มั่นคง และยั่งยืน)
นอกจากนี้วัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังกลาวยังตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ
และการใชสมรรถนะหลัก
ตารางที่ 2.5 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สามารถตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธ และการใช
ประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะฯ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ
เพื่อพัฒนาใหบัณฑิตที่จบจากคณะ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
ศิลปศาสตรมีคุณลักษณะ GREAT การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูให
เอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉม
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สมรรถนะหลัก
คณะฯ มีความหลากหลายทางดาน
ภาษาตางประเทศ มีบุคลากรชาว
ตางประเทศ มีคูความรวมมือที่จะ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ความทาทายเชิงกลยุทธ
บทบาทครูใหเปนครูยุคใหมจากครู
สอนเปนโคชหรือผูอํานวยการการ
เรียนรู การพัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต การมี Gen Next
Academy หรือธรรมศาสตรตลาด
วิชา
การพัฒนาศาสตรใหมๆ เรียกวา 4i
เพื่อสรางสรรคงานวิจัยและ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการ
นวัตกรรมเชิงบริการ การบูรณาการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงพัฒนาตอ
สังคมไทยและสังคมโลก
เชิงวิชาการที่ผสมผสานความรูขาม
ศาสตร เพื่อใหเกิดทักษะที่รอบดาน
ในการแกไขปญหาตางๆ การตอบ
โจทยขามพรมแดนและใชประโยชน
ไดในระดับนานาชาติ
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทั้ง การเนนใหธรรมศาสตรเปน
ภายในและภายนอกประเทศ
Marketplace of Solutions ที่เนน
การวิจัยประยุกต โดยรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม ใชโจทยจริงในการ
เรียนรู ตอบโจทยทั้งไทย อาเซียน
และนานาชาติ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ
ผูเรียนแสวงหาความรูในรูปแบบอื่น
วิชาการแกสังคม
มากขึ้นสงผลตอการจัดการเรียนการ
สอนแบบเดิม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
สงผลกระทบตอโครงการบริการ
สังคม
เพื่อใหการบริหารจัดการมีความ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดาน
ทันสมัย มั่นคง และยั่งยืน
การจัดสรรงบประมาณ และระเบียบ
การเงินการคลัง สงผลตอการบริหาร
จัดการการเงินของคณะ

สมรรถนะหลัก
ชวยฝกทักษะประสบการณใหกับ
นักศึกษา

คณะฯ มีความพรอมดาน
งบประมาณ โดยคณะมีกองทุน
สนับสนุนการวิจยั มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหลากหลายมิติ
ไดแก งานวิจัยในกลุมมนุษยศาสตร
งานวิจัยในกลุมสังคมศาสตร และ
งานวิจัยในกลุมภูมิภาคศึกษา
คณะฯ มีการเรียนการสอนทางดาน
ภูมิภาคศึกษา มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ มี
คูความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ

คณะฯ มีหลักสูตรและบุคลากรที่
หลากหลาย ทําใหคณะฯ สามารถ
ออกแบบโครงการบริการสังคมที่
หลากหลาย และสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
คณะฯ มีนโยบาย และมี
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหารใหมีความทันสมัย

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) นํากลยุทธไปสูการปฏิบตั ิอยางไร
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ
1) แผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งจากแผนกลยุท ธ
คณะศิลปศาสตรฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564 ได
นํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งเปนแผนระยะสั้นมี
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ระยะเวลา 1 ปโดยมีขั้นตอนในการจัดทํา 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ผูบริหารประชุมคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเพื่อรับฟงความคิดเห็น เพื่อเสนอโครงการตามกลยุทธ แลวสงใหคณะกรรมการงบประมาณ
พิ จ ารณา (2) คณะกรรมการงบประมาณพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการ โดยพิ จ ารณาจากความ
สอดคลองของโครงการกับแผนกลยุทธ และความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอมา พรอมทั้ง
สงกลับไปใหผูบริหารปรับแกหากโครงการที่เสนอมายังไมเหมาะสม (3) คณะกรรมการงบประมาณ
อนุมัติและจัดทําแผนปฏิบัติการ หลังจากนั้นเสนอแผนปฏิบัติการไปยังคณะกรรมการตางๆ เพื่อ
พิจารณาตามลําดับ ไดแก คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะ
ศิลปศาสตร (4) ประกาศใชแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2563
อยางไรก็ตามกระบวนการตาง ๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการไดมีการปรับปรุงใหดี
ขึ้นผานการประเมินผล โดยคณะฯ พบวาในขั้นตอนการเสนอโครงการ โครงการที่เสนอมามีจํานวน
มาก และไมสอดคลองกับกลยุทธของคณะฯ ดังนั้นในการจัดทําแผนแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 คณะจึงไดเพิ่มกลไกการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการโดยคณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรคณะฯ กอนที่จะเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการงบประมาณ รวมถึ ง ในขั้น ตอนการพิจ ารณาของคณะกรรมการงบประมาณ การ
กลั่นกรองโครงการเนนไปที่ความสอดคลองระหวางโครงการกับยุทธศาสตรมากขึ้น
1. ผูบ้ ริหารประชุม
คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบเพือ่
เสนอโครงการ
คณะกรรมการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตร์คณะฯ
กลั่นกรองโครงการ

4. ถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการ

3. เสนอคณะกรรมการในระดับ
ต่าง ๆ

2. คณะกรรมการงบประมาณ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ

กลไกที่เพิ่มเขามาในปงบประมาณ 2564

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนในการทําแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2563
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2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่
สําคัญ คณะศิลปศาสตรมีระบบการถายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรทั้งทางตรงผานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร การจัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานของคณะและ
ทางออมผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน อีเมล โปสเตอร แผนพับ ฯลฯ ในสวนของนักศึกษานั้นเปน
การประชาสั ม พั น ธ ผ า นการประชุ ม ร ว มกั บ กรรมการนั ก ศึ ก ษา การประชุ ม นั ก ศึ ก ษา เช น การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ผานสื่อตางๆของนักศึกษา เชน Facebook ของฝายการนักศึกษา เว็บไซต
คณะ ศิ ษ ย เ ก า ผ า นการประชุ ม ร ว มกั บ สมาคมศิ ษ ย เ ก า จดหมายข า ว เว็ บ ไซต ค ณะ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
เครือขายหรือคูความรวมมือ ผานการจัด partnership reception จดหมายขาว เว็บไซตคณะ เปน
ตน
3) การจั ดสรรทรัพยากร เพื่อใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการ
จัดสรรทรัพยากร ได แก งบประมาณผานคณะกรรมการงบประมาณ โดยคณะฯ ไดกําหนดสัดสวน
รอยละของงบประมาณที่นํามาใชในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ.ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมา
จากปที่ผานมา ทําใหคณะมีความมั่นใจวาจะมีงบประมาณที่จะใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อให
บรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด ขณะเดียวกันคณะฯ ก็ไดจัดการความเสี่ยงดานการเงินที่เกี่ยวของกับ
แผนปฏิบัติ เพื่อใหคณะมีความมั่นใจวาฐานะการเงินของคณะฯ ยังมั่นคง ยังคงสามารถสนับสนุน
โครงการเพื่อผลักดันแผนกลยุทธ ได
ในสวนของแผนงานดานบุคลากรที่สําคัญ ที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการของคณะศิลปศาสตรในปที่ผานมานั้นคณะยังไมไดดําเนินการ อยางไรก็ตามคณะฯ ได
มีแผนในการปรับปรุงวิธีการจัดสรรดานบุคคลากร โดยในการจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับ
ที่ 13 ( พ.ศ. 2565-2570) คณะฯ กําหนดใหมีการจัดทําแผนบุคลากรภายหลังจากที่ไดจัดทําแผนกล
ยุทธเสร็จสิ้นแลว
4) ตัววัดผลการดําเนินการ ตัวบงชี้สําคัญที่คณะใชในการติดตามความสําเร็จ และ
ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ไดแก
ตารางที่ 2.6 ตัวชี้วัด และผลการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
1)
2)
3)
4)

ตัวชี้วัด
สัด สวนงบประมาณที่พึ่ง พารัฐกับ รายไดของหนว ยงาน (ปง บประมาณ 2563
ขอมูล 9 เดือน)
สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9
เดือน)
สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน)
สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน)
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ผลการดําเนินงาน
ภาพที่ 7.110
ภาพที่ 7.111
ภาพที่ 7.112
ภาพที่ 7.113

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
5) งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานตาม ภาพที่ 7.114
พันธกิจ (รายได/รายจายจริง)

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ นอกจากคณะฯ จะมีระบบในการทบทวนแผนกลยุทธ
คณะฯ เปนประจําทุกปแลว ในกรณีของแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน อาทิ กรณีการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหคณะฯ ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากชั้นเรียนเปนการสอน
ออนไลน คณะฯ ก็ไดปรับเปลี่ยนแผนและนําแผนใหมไปปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว

หนา 42

3. นักศึกษา และผูรับบริการดานตางๆ (85 คะแนน)
คณะฯ มีระบบการรับฟงเสียงของนักศึกษาและลูกคากลุมอืน่ ๆ และการสรางความผูกพันของลูกคาดัง
กระบวนการในภาพที่ 3.1 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวด 3
ผูรับบริการที่พึงมี
ในอนาคต

แบงกลุมผูรับบริการ
หาเครื่องมือที่เหมาะสมกับแตละกลุม

ความรูเกี่ยวกับ
ผูรับบริการ

รับฟงความตองการ/ ความคาดหวัง

วางแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2)

หาความตองการรวมของแตละกลุม
(Common Need)

- ขอขอมูล
- ขอรับบริการ
- รองเรียน
- กิจกรรม

สอดคลองตาม OP

ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6)
พัฒนาบริการ (หมวด 6)

การสราง
ความสัมพันธกับ
ผูรับบริการ

ออกแบบกระบวนการสราง
ความสัมพันธที่ดี

สื่อสาร สรางความเขาใจ/ กําหนดวิธีปฏิบัติ
ติดตามคุณภาพการบริการ
กระบวนการจัดการ
ขอรองเรียน

วัดความพึงพอใจ/ ไมพึงพอใจ

ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6)

ภาพที่ 3.1 ระบบการรับฟงเสียงของนักศึกษาและลูกคากลุมอื่นๆ และการสรางความผูกพันของลูกคา
3.1 เสียงของนักศึกษาและผูรับบริการ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไรในการรวบรวมสารสนเทศ
จากนักศึกษา และผูรับบริการตางๆ
คณะมีกลุมผูรับบริการ 2 กลุมหลัก ๆ ตามโครงรางองคกรไดแก (1) กลุมผูเรียนในระดับปริญญาตรี
และกลุมผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) กลุมผูใชบริการสังคม ไดแก บริการวารสารวิชาการ บริการ
โครงการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม และบริการโครงการเพื่อสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม ซึ่งแตละ
กลุมมีเครื่องมือในการรับฟงเสียงผูรับบริการดังรายละเอียดตอไปนี้
ก. การรับฟงผูเ รียนและลูกคากลุมอื่น
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(1) การรับฟงผูเรียน จากแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยเฉพาะกลยุทธที่ 1 สรางบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจากผูเรียนสําหรับนํามาใชปรับปรุงการใหบริการ คณะฯ ไดมีการ
รับฟงผูเรียนทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1.1) นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะฯ รับฟงเสียงของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีผานทางชองทางตาง ๆ ไดแก (1) การรับฟงเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีการรับฟงผูเรียนผานแบบ
ประเมินการสอนเปนหลัก โดยใหนักศึกษาทําแบบประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซต
ของสํานักทะเบียนในชวงปลายภาคการศึกษา แบบประเมินจะมีทั้งการใหคะแนนเปนระดับและเขียนบรรยาย
สํานักทะเบียนรับผิดชอบประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ หลังจากสงผลการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถดูผลการ
ประเมินรายวิชาของตนเองและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนตอไป นอกจากนี้ งานบริการการศึกษา
รับผิดชอบดูแลเรื่องการประเมินการสอน หากพบผลประเมินที่ผิดปกติ งานบริการการศึกษาจะนําแจงรอง
คณบดีฝายวิชาการและประธานหลักสูตรทราบเพื่อแกไขปญหาตอไป นอกจากนี้ยังมีการรับฟงผูเรียนดานการ
เรียนการสอนผานชองทางอื่นๆ ตามตารางที่ 1 (2) การรับฟงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ โดยเพราะการรับฟงผานคณะกรรมการนักศึกษา โดยขอมูลดังกลาวจะรายงานสูคณะกรรมการ
ฝายการนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และ (3) การรับฟงเกี่ยวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของ
นักศึกษา เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาป 1 หลังจากนั้นไดนําขอมูลทั้งหมดไปประมวลผล วิเคราะห
และจัดทํารายงาน และรายงานผลการสํารวจในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ อีกทั้งยังสงรายงานการสํารวจ
ใหกับแตละสาขาวิชาเพื่อไปใชประโยชนตอไป
อยางไรก็ตามการรับฟงผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ อาทิ
ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนชองทางการติดตอเปนแบบ
ออนไลนทั้งหมด โดยนักศึกษาสามารถติดตอใชบริการผานทางอีเมล และชองทางออนไลนอื่นๆ
ตารางที่ 3.1 การรับฟงผูเรียนในระดับปริญญาตรี
การรับฟง
(1) การรับฟง
เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน

ชองทาง

ขอมูลที่เก็บ

ระบบประเมินการสอน
online ของสํานักทะเบียน
มธ.

การประเมินการสอนของ
อาจารย การประเมินตนเอง
และการประเมิน
สภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

เคานเตอรหองงานบริการ
การศึกษา/โครงการพิเศษ

ขอเสนอแนะทั่วไป
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เวลาที่เก็บ
ขอมูล
ปลายภาค
การศึกษา

ตลอดป
การศึกษา

การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

ปรับปรุงการ
บริการ/
ปรับปรุง
หลักสูตร

สํานักทะเบียน มธ./
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/ผูชวยคณบดี
ฝายมาตรฐาน
หลักสูตร/งานบริการ
การศึกษา/ประธาน
หลักสูตร/โครงการ
พิเศษ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งานบริการ
การศึกษา/โครงการ
พิเศษ

ปรับปรุงการ
บริการ

การรับฟง

ชองทาง

เวลาที่เก็บ
ขอมูล
ตลอดป
การศึกษา

การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

ปรับปรุงการ
บริการ

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งานบริการ
การศึกษา/โครงการ
พิเศษ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งานบริการ
การศึกษา/โครงการ
พิเศษ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งานบริการ
การศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา

โทรศัพทหองงานบริการ
การศึกษา/หองโครงการ
พิเศษ

ขอเสนอแนะทั่วไป

อีเมลงานบริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

เพจ Facebook “งาน
บริการการศึกษา คณะศิลป
ศาสตร มธ.”
อาจารยที่ปรึกษา

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา
ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ
ปรับปรุงการ
บริการ

กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

เพจเฟชบุกงานฝายการ
นักศึกษาและเพจ
คณะกรรมการนักศึกษา/
โครงการพิเศษ
การประชุมนักศึกษาและ
กรรมการฝายการนักศึกษา
ทั้งโครงการปกติ (กนศ.)
และโครงการพิเศษ (BASIC)

กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช
แบบสอบถาม

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน
ที่คณะฯ ปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการเรียน และ
ความคาดหวังจากการเรียน

วันปฐมนิเทศ

ปรับปรุงการ
บริการและ
ออกแบบ
บริการ

เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช
แบบสอบถาม

ขอคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับ
บริการตาง ๆ ของโครงการ
พิเศษ

ปลายภาค
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการและ
ออกแบบ
บริการ

(2) การรับฟง
เคาเตอรหองงานฝายการ
เกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษา/โครงการพิเศษ
นักศึกษาและสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกตางๆ
โทรศัพทหองฝายการ
นักศึกษา/โครงการพิเศษ

(3) การรับฟง
เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจและ
ความคาดหวัง
ของนักศึกษา

ขอมูลที่เก็บ

กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป
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รองคณบดีฝายการ
นักศึกษา/งานฝาย
การนักศึกษา/
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายการ
นักศึกษา/งานฝาย
การนักศึกษา/
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายการ
นักศึกษา/งานฝาย
การนักศึกษา/
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายการ
นักศึกษา/งานฝาย
การนักศึกษา/
คณะกรรมการ
นักศึกษา/โครงการ
พิเศษ
รองคณบดีฝายการ
นักศึกษา/งานฝาย
การนักศึกษา/
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายการ
คลังและบริการ
สังคม/รองคณบดี
ฝายบริหารทา
พระจันทรและ

การรับฟง

(4) ศูนยบริการ
ทางจิตวิทยา
และการปรึกษา

ชองทาง

Line official : @tcaps
e-mail :
tcapscenter@gmail.com

ขอมูลที่เก็บ

จํานวนคนที่มาติดตอ คณะ
สาเหตุที่ติดตอวันที่ติดตอมา
วันที่ติดตอกลับ ขอคิดเห็น
ตาง ๆ

เวลาที่เก็บ
ขอมูล

ตลอดป
การศึกษา

การนําไปใช

วางแผนการ
ใหบริการ

ผูรับผิดชอบ
บัณฑิตศึกษา/
โครงการพิเศษ
ผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

ทั้งนี้จากการรับฟงเกี่ยวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของนักศึกษาผานการเก็บ
ขอมูลโดยตรงดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะฯ ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
เรียน และความคาดหวังจากการเรียนในวันปฐมนิเทศ รวมถึงการเก็บขอมูลนักศึกษาปจจุบันในประเด็นที่
เกี่ยวกับขอคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับบริการของโครงการพิเศษ ทําใหคณะไดความตองการรวมของนักศึกษา
ไดแก นักศึกษาตองการและคาดหวังวา (1) คณะจะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทํางาน และหรือ
การศึกษาตอ (2) มีสถานที่ที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู โดยเฉพาะในสวนของทาพระจันทร และ (3) ไดงาน
ทําหลังจบการศึกษา ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง
ของนักศึกษา อาทิ ฝายการนักศึกษาไดจัดโครงการโครงการฝกงานภายในคณะศิลปศาสตร โครงการ L'arts
smart graduate โครงการเตรี ย มความพร อ มบั ณ ฑิ ต การแนะแนวการสมั ค รงานและการศึ ก ษาต อ ผ า น
โครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาป 4 เปนตน
ในขณะที่ ฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ ไ ด จั ด โครงการแนะแนวการศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นและ
ทุนการศึกษาตางๆ โครงการฝกงานในตางประเทศของนักศึกษาระกับปริญญาตรี โดยคณะจัดสรรทุนสนับสนุน
บางสวน ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาของคณะไปศึกษาแลกเปลี่ยนและฝกงานในตางประเทศซึ่งไดเรียนรูการ
ใช ชี วิ ต และฝ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาบั น /องค ก รในต า งประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการ Cooperative
Education Program form Bachelor to Master (3.5+1.5) ซึ่งเปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาใน
ไตหวันเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาของคณะที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปศึกษาตอระดับปริญญาโทในไตหวัน
โดยคณะจะคั ด เลื อ กผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมส ง ไป และนั ก ศึ ก ษามี โ อกาสในการรั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัย/รัฐบาลไตหวันดวย
รวมถึงคณะฯ ไดสงเสริมใหหลักสูตรมีรายวิชาฝกงาน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ประสบการณในการทํางาน และหรือศึกษาตอ และมีโอกาสที่จะไดทํางานหลังจบการศึกษามาขึ้น นอกจากนี้
คณะยังมีศูนยบริการทางจิตวิทยาและการปรึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร โดยมีอาจารยสาขาจิตวิทยาเปน
ผูดูแล มีบริการหลักคือการใหการปรึกษาทางจิตใจ การฝกอบรมทางจิตวิทยา และการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยา เพื่อพัฒนาทางดานจิตใจของนักศึกษา
นอกจากนี้รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษายังไดจัดโครงการ
คณบดี พ บนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สอบถามความต อ งการการใช พื้ น ที่ ก ายภาพของท า พระจั น ทร พร อ มทั้ ง ทํ า
แบบสอบถามของทาพระจันทร ผลปรากฏวา นักศึกษามีความตองการใหคณะฯ เปดหอง Common Room
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ชั้น 8 เพื่อใหนักศึกษาใชเปนสถานที่สําหรับอานหนังสือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และจัดประชุม
กลุมยอย จากเดิมที่เคยมีแผนระงับการใชหอง Common Room เนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย โดย
นักศึกษาขอใหเปดหอง Common Room ถึงเวลา 17.00 น. หลังจากที่คณะฯ ไดรับฟงเสียงนักศึกษา จึงได
จัดสรรพื้นที่หอง Common Room ชั้น 8 ใหกับนักศึกษาใชในป 2563 โดยนําระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อเขา
ออกมาใช เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับนักศึกษา
(1.2) นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ มีการรับฟงเสียงของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผานทางชองทางตาง ๆ ดังตารางที่ 3.2 ไดแก (1) การรับฟงเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมวิชาการทั่วไป โดยเฉพาะในสวนของการรับฟงเสียงผานแบบประเมินการสอนนั้น นักศึกษาจะทําแบบ
ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะทํา
แบบประเมินทุกๆ ปลายภาคการศึกษา แบบประเมินมีทั้งการใหคะแนนเปนระดับและเขียนบรรยาย โดย
สํานักงานทะเบียนนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ หลังจากสงเกรด อาจารยผูสอนสามารถ
ดู ผ ลการประเมิ น และนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การสอนต อ ไป การแจ ง ผลประเมิ น ในส ว นของงาน
บัณฑิตศึกษา จะแจงผลประเมิน 2 ชองทาง คือ แจงอาจารยผูสอนแตละรายวิชาโดยตรง และ แจงผลประเมิน
ภาพรวมของทุ ก รายวิ ช าไปยั ง ประธาน/ผู อํ า นวยการบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ง จากนั้ น
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาขอคิดเห็นตาง ๆ ของนักศึกษา และปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และ (2) การรับฟงเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความ
ตองการผานแบบสอบถาม โดยงานบัณฑิตศึกษาไดจัดทํา google form เพื่อสอบถามความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ เชน ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอคณะศิลปศาสตรในดานตางๆ
ความสนใจหัวขอการอบรม เปนตน หลังจากนั้นไดนําขอมูลทั้งหมดไปประมวลผล วิเคราะห และจัดทําสรุป
รายงาน โดยแจงการสรุปรายงานผลการสํารวจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นในการสรุป
รายงานดังกลาว โดยพบวา นักศึกษามีความตองการ และความคาดหวังที่จะไดรับการสงเสริมกิจกรรมดาน
วิชาการทั้งใน และตางประเทศ รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู
ทั้งนี้การรับฟงดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ เชนเดียวกับในระดับ
ปริญญาตรี อาทิ ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนชองทางการ
ติดตอเปนแบบออนไลนทั้งหมด นักศึกษาสามารถติดตอสอบถามผานชองทางที่แจงไวขางตนและสามารถยื่น
คํารองทางอีเมลของงานบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 3.2 การรับฟงผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
การรับฟง
(1) การรับฟง
เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน

ชองทาง

ขอมูลที่เก็บ

ระบบประเมินการสอน
online ของสํานักทะเบียน
มธ.

การประเมินการสอนของ
อาจารย การประเมินตนเอง
และการประเมิน

หนา 47

เวลาที่เก็บ
ขอมูล
ปลายภาค
การศึกษา

การนํา
ขอมูลไปใช
ปรับปรุง
การบริการ/

ผูรับผิดชอบ
สํานักทะเบียน มธ./
รองคณบดีฝายทา
พระจันทรและ

การรับฟง

ชองทาง

และกิจกรรม
วิชาการ

ขอมูลที่เก็บ

เวลาที่เก็บ
ขอมูล

สภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

การนํา
ขอมูลไปใช
ปรับปรุง
หลักสูตร

หองงานบัณฑิตศึกษา

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ

โทรศัพท

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ

อีเมลงานบัณฑิตศึกษา

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ

เพจ Facebook “งาน
บัณฑิตศึกษา คณะศิลป
ศาสตร ธรรมศาสตร”

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ

ไลนกลุม “ป.โท-เอก สิน
สาด”

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ

ประธาน/ผูอํานวยการ/
คณาจารยผูสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ

ความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตอคณะศิลป
ศาสตรในดานตางๆ ความ
สนใจหัวขอการอบรม เปน
ตน

ปลายภาค
การศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ

(2) การรับฟง
แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึง
พอใจ และความ
ตองการผาน
แบบสอบถาม

ผูรับผิดชอบ
บัณฑิตศึกษา/ผูชวย
คณบดีฝายมาตรฐาน
หลักสูตร/งาน
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งาน
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งาน
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งาน
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งาน
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งาน
บัณฑิตศึกษา
ประธาน/
ผูอํานวยการ/
คณาจารยผูสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา

ทั้ ง นี้ จ ากข อ มู ล การรั บ ฟ ง ความพึ ง พอใจและไม พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาตอคณะศิลปศาสตรในดานตางๆ ความสนใจหัวขอการอบรม ทําใหคณะฯ ไดทราบความตองการ
รวมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่ง ไดแก ความตองการและความคาดหวังที่จะไดรับการสงเสริมกิจกรรม
ดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ ตลอดจนความตองการและความคาดหวังที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสมตอการเรียนรู ซึ่งคณะฯ โดยรองคณบดีฝายทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษาและผูชวยคณบดีฝาย
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สงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ไดดําเนินโครงการที่ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังดังกลาว ผาน
การจัดโครงการตางๆ ไดแก โครงการอบรมเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ การเขียนบทคัดยอ เทคนิคการสอบ
TU-GET การปองกันการคัดลอกผลงาน เปนตน
(1.3) การบริการวิชาการ การบริการวิชาการรับฟงเสียงลูกคาแตกตางกันไปตาม
บริการ ไดแก (1) บริการวารสารวิชาการ (2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม โดยเฉพาะการ
รับฟงเสียงผานแบบประเมินการสอน โดยผูเรียน ทําแบบประเมินการสอนทุกรายวิชาที่สมัครเรียน ในการ
อบรมชวงแรกของป 2562 ไดแจกแบบสอบถามในหองเรียน เพื่อประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ ในการ
อบรมชวงปลายปการศึกษา 2562 โครงการฯ ไดเปลี่ยนรูปแบบในการประเมินเปนแบบออนไลน และยังได
เปลี่ยนเปาประสงคของการประเมิน จากการประเมินความพึงพอใจเพียงอยางเดียว เปน การประเมินการนํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใช ประโยชน และไดนําผลการประเมิ น ไปให ผูสอนรายวิชาต างๆ ใชเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป และ (3) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม
ตารางที่ 3.3 การรับฟงผูใชบริการการบริการวิชาการ
การบริการ
ชองทาง
(1)
โทรศัพท
วารสารวิชาการ

(2) โครงการ
บริการเพื่อ
สังคมแบบเก็บ
คาธรรมเนียม

ขอมูลที่เก็บ
ขอเสนอแนะทั่วไป

เวลาที่เก็บขอมูล
ตลอดทั้งป

อีเมล

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดทั้งป

ระบบฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกสกลางของ
ประเทศไทย (ThaiJo)
แบบสอบถาม

ขอคิดเห็นจากผูสง
บทความ

ตลอดทั้งป

สํารวจความตองการดาน
รายวิชา รูปแบบจัดการ
เรียนการสอน

ชวงกอนเขารับ
การอบรม

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อ น ประเมินความพึงพอใจใน
online
ดานตางๆ การประเมิน
การนําความรูที่ไดรับจาก
การอบรมไปใชประโยชน
เคานเตอรหองงานบริการ
ขอเสนอแนะทั่วไป
สังคม

ชวงหลังการเรียน

โทรศัพท

ตลอดทั้งป

ขอเสนอแนะทั่วไป
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ตลอดทั้งป

การนําไปใช
ผูรับผิดชอบ
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายวิจัย/
การบริการ ฝายสงเสริมผลงาน
และวิจัย
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายวิจัย/
การบริการ ฝายสงเสริมผลงาน
และวิจัย
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายวิจัย/
การบริการ ฝายสงเสริมผลงาน
และวิจัย
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายการ
หลักสูตร
คลังและบริการ
สังคม/โครงการ
บริการสังคม
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายการ
หลักสูตร
คลังและบริการ
สังคม/โครงการ
บริการสังคม
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายการ
การบริการ คลังและบริการ
สังคม/โครงการ
บริการสังคม
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายการ
การบริการ คลังและบริการ
สังคม/โครงการ
บริการสังคม

การบริการ

(3) โครงการ
บริการเพื่อ
สังคมแบบไม
เก็บ
คาธรรมเนียม

ชองทาง
เพจ LALL Liberal Arts
Lifelong Learning

ขอมูลที่เก็บ
ขอเสนอแนะทั่วไป

เวลาที่เก็บขอมูล
ตลอดทั้งป

ไลน@ ของโครงการ

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดทั้งป

แบบประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง

เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ

การนําไปใช
ผูรับผิดชอบ
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายการ
การบริการ คลังและบริการ
สังคม/โครงการ
บริการสังคม
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายการ
การบริการ คลังและบริการ
สังคม/โครงการ
บริการสังคม
ปรับปรุง
รองคณบดีฝายการ
การบริการ คลังและบริการ
และ
สังคม/โครงการ
พัฒนาการ บริการสังคม
บริการ

ทั้งนี้จากการสํารวจความตองการดานรายวิชา รูปแบบจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินการสอน online ทําใหโครงการบริการสังคมไดรับทราบวาผูรับบริการโครงการสังคมมีความตองการ
รวมกันคือ (1) ในสวนของบริการวารสาร ผูรับบริการตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากขึ้น ซึ่งรอง
คณบดีฝายวิจัยไดนําความตองการดังกลาวไปปรับปรุงการใหบริการโดยการขยายจํานวนวารสาร/ปใหมากขึ้น
และกําลังจะมีการปรับใหเปนวารสารแบบออนไลน (2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและ
ไมเก็บคาธรรมเนียม ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังวาจะไดรับบริการไดตรงตามความตองการ
ไดแก ความรู และประสบการณที่ไดจากการฝกอบรม รวมทั้งการไดรับความรู และการนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค ซึ่งรองฝายการคลังและบริการสังคมไดมีการนําผลจากการรับฟงลูกคามากําหนด
นโยบาย วางแผนการตลาด วางแผนการ Re-branding ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การวางหลักสูตร การ
จัดระบบประเมินผล เพื่อตอบโจทยผูรับบริการไดมากที่สุด จากการรับฟงเสียงลูกคา คณะฯ ไดเปลี่ยนหนาเพจ
จาก ‘อบรมภาษาเพื่ออนาคต’ มาเปน LALL Liberal Arts LIfelong Learning เพื่อเปดอบรมคอรสตางๆ ที่
ไมใชแตเพียงการอบรมภาษา แตมีทักษะอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับผูเขาอบรมทุกเพศทุกวัย ตามความเชี่ยวชาญ
ของอาจารยในคณะฯ
(2) การรั บ ฟ ง ลู ก ค า กลุ ม อื่ น ในอนาคต คณะศิ ล ปศาสตร รั บ ฟ ง เสี ย งของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูปกครอง และกลุมอื่น ๆ ผานชองทางดังตารางที่ 3.4 ไดแก

ตารางที่ 3.4 การรับฟงลูกคากลุมอื่นในอนาคต
การบริการ
(1) สําหรับกลุม
นักเรียน

ชองทาง
เคานเตอรหองงานบริการ
การศึกษา/โครงการพิเศษ

ขอมูลที่เก็บ
ขอเสนอแนะทั่วไป
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เวลาที่เก็บขอมูล
ตลอดทั้งป

การนําไปใช
พัฒนาบริการ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ

การบริการ

(2) ผูเรียน
โครงการบริการ
สังคม

ชองทาง
โทรศัพทหองงานบริการ
การศึกษา/โครงการพิเศษ

ขอมูลที่เก็บ
ขอเสนอแนะทั่วไป

เวลาที่เก็บขอมูล
ตลอดทั้งป

การนําไปใช
พัฒนาบริการ

อีเมลงานบริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดทั้งป

พัฒนาบริการ

เพจ Facebook “งานบริการ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร
มธ.”/โครงการพิเศษ

ขอเสนอแนะทั่วไป

ตลอดทั้งป

พัฒนาบริการ

กิจกรรม Roadshow ตาม
โรงเรียนตางๆ/แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่เขารวมงาน

กอนการเปดรับ
สมัคร TCAS

จัดงาน Open House/
แบบสอบถาม / การสนทนา
กลุม (Focus group)

ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่เขารวมงาน

กอนการเปดรับ
สมัคร TCAS

แบบสอบถามผานทางหนา
Facebook Page Liberal
Arts Lifelong Learning

ความตองการในการ
reskill/upskill ทักษะ
ตางๆ

ไตรมาสที่ 3

การ
ประชาสัมพันธ
โครงการ/การ
พัฒนาบริการ
การ
ประชาสัมพันธ
โครงการ/การ
พัฒนาบริการ
นําขอมูลมาจัด
คอรสอบรม

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายการ
คลังและบริการ
สังคม/โครงการ
บริการสังคม

(3) การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ คณะศิลปศาสตร
รับฟงผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ อาทิ ผูปกครอง และผูใชบัณฑิตผานชองทางดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
การบริการ
(1) ผูปกครอง

ชองทาง
รวมงานปฐมนิเทศ/
แบบสอบถาม

รวมงานปฐมนิเทศ/
Focus Group
Interview

ขอมูลที่เก็บ
การแนะนําสถาบันการศึกษา
และสาขาวิชาใหกับบุตรธิดา
รวมถึงความคาดหวังที่มี
ผูปกครองมีตอการเรียนการ
สอนของคณะศิลปศาสตร
ความตองการและความ
คาดหวัง พรอมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
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เวลาที่เก็บขอมูล
วันปฐมนิเทศ

การนําไปใช
นําไปใชในการ
ปรับปรุงและ
การพัฒนาการ
ใหบริการ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ

วันปฐมนิเทศ

นําไปใชในการ
ปรับปรุงและ
การพัฒนาการ
ใหบริการ

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ

การบริการ
(2) ผูใชบัณฑิต

ชองทาง
แบบสอบถาม

ขอมูลที่เก็บ
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่
มีตอบัณฑิต

เวลาที่เก็บขอมูล
ไตสมาสที่ 3

การนําไปใช
นําขอมูลมา
ปรับปรุง
หลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/รองคณบดี
ฝายบริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/ผูชวย
คณบดีฝาย
มาตรฐานหลักสูตร/
งานบริการ
การศึกษา/งาน
บัณฑิตศึกษา/
โครงการพิเศษ

โดยจากการรับฟงดังกลาว ทําใหพบวาความตองการรวมของผูปกครองและผูใชบัณฑิต ไดแก
(1) ผูปกครอง ตองการและคาดหวังใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม ตองการและคาดหวังใหนักศึกษามีเครือขายกลุมเพื่อน/รุนพี่รุนนองที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน และ
คอยชวยเหลือกัน ทั้งระหวางที่เรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแลว ตองการและคาดหวังนักศึกษาใชชีวิตการ
เรียนในสภาพแวดลอม และสังคมที่ดี และ (2) ผูใชบัณฑิต ตองการและคาดหวังใหนักศึกษามีทักษะในการ
ทํางาน และมีความอดทน มีจริยธรรม มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสวนรวม มีทักษะภาษาที่ 3 และทักษะดาน
ไอที มีประสบการณในการทํางาน ซึ่งคณะไดนําความตองการและคาดหวังไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรและ
กิจกรรมนักศึกษา
อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2563 คณะฯ มีแผนที่จะมีปรับปรุงการรับฟงผูเรียน ลูกคา และ
ผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ มากขึ้น เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงระบบการรับฟงความคิดเห็นใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรฉบับที่
13 (พ.ศ. 2565-2570)
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น คณะฯ มีการประเมิน
ความพึงพอใจ และความผูกพันผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ๆ ดังตารางที่ 3.6-3.8
ตารางที่ 3.6 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับปริญญาตรี
วิธีการ

ประเด็นการประเมิน

ชองทาง

1) แบบประเมิน
การสอน

ความพึงพอใจดาน
เนื้อหารายวิชา วิธีการ
สอน และการวัดผล

เว็บไซตของ
สํานักทะเบียน

เวลาที่เก็บ
การนําไปใช
ขอมูล
ทุกสิ้น
อาจารยผูสอน คณะกรรมการ
เทอม
บริหารหลักสูตรนําผลการ
ประเมินปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนในครั้งถัดไป
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ผูรับผิดชอบ
สํานักทะเบียน/รองคณะ
บดีฝายวิชาการ/ผูชวย
คณบดีฝายมาตรฐาน
หลักสูตร/งานบริการ
วิชาการ/ประธาน
หลักสูตร

วิธีการ

ประเด็นการประเมิน

ชองทาง

2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
หลักสูตร

ความพึงพอใจตอ
หลักสูตร

3) แบบประเมิน
เฉพาะกิจ/
แบบสอบถาม
สํารวจปญหาและ
ความพึงพอใจตอ
การเรียนออนไลน

สภาพปญหาและความ แบบสอบถาม
พึงพอใจตอการเรียน online
ออนไลน ปญหาและ
ขอรองเรียนของ
นักศึกษา จากปญหา
การแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
สาเหตุการลาออกและ แบบสอบถาม
แผนการศึกษาใน
อนาคตของนักศึกษาที่
ลาออกกลางคัน

4) กรณีลาออก
กลางคัน/
แบบสอบถามการ
ลาออกกลางคัน

แบบสอบถาม
online

เวลาที่เก็บ
การนําไปใช
ขอมูล
ทุกป
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรนําผลการประเมินไป
รายงานใน มคอ.7 และ
นําไปใชปรับปรุงการเรียนการ
สอนตอไป
กุมภาพันธ ฝายวิชาการรวบรวมขอมูล
แจงใหกับอาจารยในคณะ
พรอมทั้งขอความรวมมือจาก
อาจารยเพื่อแกไขปญหาและ
ขอรองเรียนของนักศึกษา

ชวงที่
นักศึกษา
ลาออก

คณะนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
หลักสูตรและการทํางาน
เพื่อใหอัตราการลาออกลดลง

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ/
ผูชวยคณบดีฝาย
มาตรฐานหลักสูตร/
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
รองคณบดีฝายวิชาการ/
ประธานหลักสูตร

รองคณบดีฝายวิชาการ/
ประธานหลักสูตร/
อาจารยที่ปรึกษา

ตารางที่ 3.7 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการ

ประเด็นการ
ประเมิน
ความพึงพอใจดาน
เนื้อหารายวิชา
วิธีการสอน และ
การวัดผล

เว็บไซตของ
สํานักทะเบียน

2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
หลักสูตร

ความพึงพอใจตอ
หลักสูตร

แบบสอบถาม
online

ทุกป
การศึกษา

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนําผลการประเมินไป
รายงานใน มคอ.7 และ
นําไปใชปรับปรุงการเรียนการ
สอนตอไป

3) แบบประเมิน
เฉพาะกิจ/
แบบสอบถาม
สํารวจปญหาและ

สภาพปญหาและ
ความพึงพอใจตอ
การเรียนออนไลน
ปญหาและขอ

แบบสอบถาม
online

กุมภาพันธ

ฝายวิชาการรวบรวมขอมูล
แจงใหกับอาจารยในคณะ
พรอมทั้งขอความรวมมือจาก

1) แบบประเมิน
การสอน

ชองทาง

เวลาที่เก็บ
ขอมูล
ทุกสิ้นเทอม
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การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

อาจารยผูสอน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรนําผลการ
ประเมินปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนในครั้งถัดไป

รองคณบดีฝายบริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/ผูชวย
คณบดีฝายมาตรฐาน
หลักสูตร/สํานักทะเบียน/
งานบัณฑิตศึกษา/
ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝายบริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/ผูชวย
คณบดีฝายมาตรฐาน
หลักสูตร/งาน
บัณฑิตศึกษา/ประธาน
หลักสูตร
รองคณบดีฝายบริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/ประธาน
หลักสูตร

วิธีการ
ความพึงพอใจตอ
การเรียนออนไลน

4) พูดคุยกรณี
ลาออกกลางคัน

ประเด็นการ
ประเมิน
รองเรียนของ
นักศึกษา จาก
ปญหาการแพร
ระบาดของไวรัสโค
วิด-19
เหตุผลความจําเปน
ของนักศึกษา กรณี
ที่ขอลาออก และ
เสนอแนะแนวทาง
การแกไข

ชองทาง

เวลาที่เก็บ
ขอมูล

การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

อาจารยเพื่อแกไขปญหาและ
ขอรองเรียนของนักศึกษา

พูดคุย

ชวงที่
นักศึกษา
ลาออก

เสนอแนะแนวทางการแกไข

รองคณบดีฝายบริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/ประธาน
หลักสูตร/อาจารยที่
ปรึกษา

ตารางที่ 3.8 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการการบริการวิชาการ
วิธีการ

ประเด็นการ
ชองทาง
เวลาที่เก็บ
ประเมิน
ขอมูล
1) บริการวารสาร (อยูในระหวางการประเมินในปงบประมาณ 2564)
2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม
(2.1) เก็บ
ความพึงพอใจที่มี
Google
หลังจบ
แบบสอบถามจาก ตอหลักสูตร
Form และ
หลักสูตร
ผูเรียน
อาจารยผูสอน การ แบบสอบถาม
ใหบริการ และการ
นําความรูไปใช
ประโยชน
(2.2) ระดม
การจัดการเรียน
ประชุมอาจารย หลังจบ
ความคิดเห็นจาก การสอน
ผูสอน
หลักสูตร
การวางหลักสูตร
อาจารยผูสอน
การบริหารจัดการ
คอรส
การประเมินผล
ผูเรียน
2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม
(2.1) เก็บ
เนื้อหาวิชาที่สนใจ Google Form ชวงรับสมัคร
แบบสอบถามจาก จะเรียน หรือทักษะ
ผูทีสมัครเขารวม ที่ตองการพัฒนา
การอบรมแบบไม ความคาดหวังของ
เก็บคาธรรมเนียม ผูเรียน
(2.2) เก็บ
แบบสอบถามจาก
ผูเรียน

ความพึงพอใจที่มี
ตอหลักสูตร
อาจารยผูสอน การ
ใหบริการ และการ

Google Form หลังจบ
หลักสูตร
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การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ
วางแผนหลักสูตร และการ
ใหบริการในอนาคต พรอมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ
วางแผนหลักสูตร และการ
ใหบริการในอนาคต พรอมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ
วางแผนหลักสูตร และการ
ใหบริการในอนาคต พรอมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ
วางแผนหลักสูตร และการ
ใหบริการในอนาคต พรอมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

วิธีการ

ประเด็นการ
ประเมิน
นําความรูไปใช
ประโยชน

ชองทาง

เวลาที่เก็บ
ขอมูล

การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

การทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

สํ า หรั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารวารสารนั้ น ที่ ผ า นมาคณะฯ ยั ง ไมได
ดําเนินการ อยางไรก็ตามคณะฯ กําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจในปงบประมาณ 2564 เชนเดียวกัน
ในสวนของการสํารวจความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคูแขงนั้น คณะฯ กําหนดใหมีการประเมินในปการศึกษา
2563 ทั้ ง นี้ ค ณะฯ มี ตั ว ชี้ วั ด และผลการดํ า เนิ น งานจากการปรั บ ปรุ ง การรั บ ฟ ง เสี ย งของนั ก ศึ ก ษา และ
ผูรับบริการดังตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของนักศึกษา และผูรับบริการ
กลุม
ตัวชี้วัด
(1) นั ก ศึ ก ษาระดั บ 1) ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT
ปริญญาตรี
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
(โครงการปกติ)
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
(โครงการพิเศษภาษาไทย)
5) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
6) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม
7) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี
8) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
9) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
10) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ)
(2) นั ก ศึ ก ษาระดั บ 11) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
12) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
13) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
14) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา
16) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
17) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
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ผลการดําเนินงาน
ภาพที่ 7.49
ภาพที่ 7.50
ภาพที่ 7.51
ภาพที่ 7.52
ภาพที่ 7.53
ภาพที่ 7.60
ภาพที่ 7.61
ภาพที่ 7.62
ภาพที่ 7.63
ภาพที่ 7.64
ภาพที่ 7.55
ภาพที่ 7.56
ภาพที่ 7.57
ภาพที่ 7.58
ภาพที่ 7.66
ภาพที่ 7.67
ภาพที่ 7.68

กลุม

(3) ผูรับบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด
18) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ)
19) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) ในภาพรวม

ผลการดําเนินงาน
ภาพที่ 7.69

20) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา (โครงการอบรม)
21) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสียคาใชจาย
22) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการ (ในภาพรวม)
23) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา)
24) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย)

ภาพที่ 7.74
ภาพที่ 7.75
ภาพที่ 7.77

ภาพที่ 7.73

ภาพที่ 7.78
ภาพที่ 7.79

3.2 ความผูกพันลูกคา
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผูเ รียนและลูกคากลุมอืน่
(1) หลักสูตรและบริการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับพัฒนาความสัมพันธกับผูเรียน
และลูกคาปจจุบัน รวมทั้งดึงดูดผูเรียนและลูกคาใหม โดยชองทางดังตารางที่ 3.10-3.13
ตารางที่ 3.10 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
1) นักศึกษาป 1 และผูปกครองที่มาเขารวมงานปฐมนิเทศไดทําแบบสอบถามเรื่องความคาดหวังจาก งานบริการการศึกษา
การศึกษาในคณะฯ ขอมูลที่ไดนําไปใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน
2) ฝายวิเทศสัมพันธจัดโครงการเพื่อผลักดันใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีโอกาสฝกงานในตางประเทศ ฝายวิเทศสัมพันธ
โดยไปฝกงานกับหนวยงานที่มีขอตกลงความรวมมือกับคณะฯ รวมทั้งยังมีการจัดสรรทุนฝกงานใหกับ
นักศึกษาอีกดวย
3) ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดทําแบบสอบถามถึงความจําเปนเรื่อง ฝายการนักศึกษา
ทุนการศึกษาและความตองการใชคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษา ขอมูลที่ไดนําไปใชประกอบการ
จัดสรรทุนชวยเหลือและเชาโนตบุคใหกับนักศึกษา

ตารางที่ 3.11 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
1) นักศึกษาป 1 เขารวมงานปฐมนิเทศที่ทางงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรเพื่อให งานบัณฑิตศึกษา
ข อ มู ล ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ แ ละดํ า เนิ น การในเรื่ อ งต า งๆ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และเขารวมงาน
ปฐมนิ เ ทศของแต ล ะสาขาวิ ช าเพื่ อ ทํ า ความรู จั ก กั บ อาจารย ผู ส อนและรั บ ฟ ง ข อ มู ล
ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา รวมถึงการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
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2)

3)

4)

5)
6)

วิธีการ
งานบัณฑิตศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาปริญญาตรีตอปริญญาโท จํานวน
14 ทุนๆ ละ 50,000 บาท เพื่อชวยเหลือคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชสอยเกี่ยวกับ
การศึกษาระดับปริญญาโท
ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดทําแบบสอบถามถึง
ความจําเปนเพื่อชวยเหลือในเรื่องตางๆ เชน ทุนชวยเหลือดานการเงินในสถานการณโค
วิด จํานวน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
งานบัณฑิตศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก ผานประธานหลักสูตร/ผูอํานวยการโครงการ และทางเฟซบุกและอีเมล
ของนักศึกษา
งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให ข อ มู ล และประสานด า นการจั ด ทํ า เอกสารเพื่ อ ขอผ อ นผั น
คาธรรมเนียมการศึกษาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรไดตามหองที่จัดสรรไว คือ หองศูนยการเรียนรูราช
นครินทร หองงานบัณฑิตศึกษา และหองชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษ และสามารถยืม
โนตบุกหองงานบัณฑิตศึกษาได

ผูรับผิดชอบ
งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ 3.12 การพัฒนาความสัมพันธกับผูใชบริการโครงการบริการสังคม
วิธีการ
1) มีการจัดระบบโปรโมชั่น เรียน 3 คอรส ฟรี 1 คอรส ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง และกลับมาเรียนตอในคณะฯ ไดในคอรสอื่นๆ
2) สงขอมูลคอรสเปดอบรมใหกับหนวยงานตางๆ และผูเขารับบริการในรุนกอนๆ
3) สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย ในแตละรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจ
ลงทะเบียนเรียนในขั้นสูงตอไป
4) การเปลี่ยนหนา facebook page และสราง Line@ เพื่อประชาสัมพันธขาวสารขอมูล
พรอมทั้งสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ ทั้งกลุมผูเรียนเกา และผูเรียนในอนาคต

ผูรับผิดชอบ
โครงการบริการสังคม
โครงการบริการสังคม
โครงการบริการสังคม
โครงการบริการสังคม

(2) การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น คณะศิลปศาสตรจัดทําชองทางการสืบคนและ
เผยแพรขอมูลสําหรับผูเรียนปจจุบันและผูเรียนใหม ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3.13 ชองทางการสืบคนและเผยแพรขอมูลสําหรับผูเรียนปจจุบันและผูเรียนใหม
ชองทาง
1) เว็บไซตคณะศิลปศาสตร
2) เว็บไซตขอมูล TCAS ของคณะศิลป
ศาสตร

ขอมูล
ขอมูล หลักสูตรทั้ง ระดับ ปริญ ญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก, การ
โครงการบริการสังคม งานประชุมวิชาการ เปนตน
ขอมูลเกณฑการรับสมัครทุกรอบแยกตามสาขาวิชา
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ชองทาง
3) เพจ Facebook “งานบริการการศึกษา
คณะศิลปศาสตร มธ.” และ “ฝายการ
นักศึกษาศิลปศาสตร มธ.”
4) เพจ Facebook “คณะศิลปศาสตร
ธรรมศาสตร”

ขอมูล
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน การลงทะเบียน การเพิ่ม ลด
และถอนรายวิชา การขอโควตา การขอทุนการศึกษา เปนตน
เผยแพร ข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอน เช น โครงการ
แลกเปลี่ยน งานเสวนาวิชาการ งานประชุมวิชาการ เปนตน

นอกจากการจัดอบรมภาษา เพื่อใหบริการวิชาการแบบที่ผูเรียนตองเสียคาธรรมเนียมแลว
โครงการบริการสังคม ยังไดจัดบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3.14 จัดบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม
กลุมผูใชบริการ
1) ผูดอยโอกาส หรือ
แกปญหาสังคม
2) ผูประกอบอาชีพตางๆ

3) เยาวชน
4) ประชาชนทั่วไป

บริการ
เชน การทํา หนัง สืออักษรเบรลลใหกับ ผูพิการทางสายตา การจัดระบบหองสมุดให
โรงเรียนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรับมือในภาวะ
วิกฤติในชวง COVID 19 ของสาขาวิชาจิตวิทยา
การพัฒนาทักษะสําหรับผูประกอบอาชีพตางๆ เชน โครงการจิตอาสาบริการวิชาการแก
สังคมดานภูมิศาสตร: ความรูเรื่องพืชเศรษฐกิจทางเลือกแกเกษตรกร การอบรมเทคนิค
การสอนภาษาไทยใหกับครูภาษาไทย โครงการ TU English Help Desk เพื่อชวยตอบ
ปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมทักษะดานภูมิศาสตร ใหกับครูผูสอนภูมิศาสตร
การพัฒนาเยาวชน เชน โครงการอบรมมัคคุเทศกรุนเยาว ใหกับเยาวชนผูอาศัยในเขต
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนชุมชนใกลเคียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
การจัดอบรม และเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการในหัวขอ
ตางๆ ระหวางนักวิชาการแขนงตางๆ มีการจัดเสวนาภายใตชื่อ ศิลปเสวนา และการจัด
อบรมหัวขอเฉพาะผานชองทาง Liberal Arts Lifelong Learning เชน การเสวนา และ
อบรมดานวรรณกรรม เปนตน

ข. การสรางความสัมพันธกบั ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
(1) การจัดการความสัมพันธ
(1.1) ระดับปริญญาตรี
(1.1.1) ฝายบัณฑิตศึกษาจัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทในคณะ
ศิลปศาสตรใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(1.1.2) คณะประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย ง ผ า นเพจ
Facebook “คณะศิลปศาสตร ธรรมศาสตร” เชน การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารยและนักศึกษาที่ไดรับ
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รางวัลที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะ บทความ/คลิปสัมภาษณ/รายการโทรทัศนที่อาจารยในคณะไปนําเสนอ เปน
ตน
(1.1.3) คณะติดตั้งจอโทรทัศนที่บริเวณโถงดานลางเพื่อประชาสัม พัน ธ
กิจกรรมของคณะ
(1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ มีการประชาสัมพันธผานทางหนาเว็บไซตของ
คณะ ใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร มีคลิปวิดิโอแนะนําแตละหลักสูตร สําหรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา
คนควาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ จะใชชองทางเฟซบุกของบัณฑิตศึกษาและของ
แตละหลักสูตร รวมถึงมีการเผยแพรขอมูล งานวิจัย ที่เปนผลงานของนักศึกษาผานทางชองทางตาง ๆ เพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณและความผูกพันกับผูเรียน และจัดกิจกรรมทางวิชาการอยางตอเนื่อง อาทิ ศิลปเสวนา
การประชุ ม วิ ช าการสรรพศาสตร สรรพศิ ล ป การประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ใ นสาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชองทาง ไดแก
ตารางที่ 3.15 ชองทางประชาสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา
ชองทางประชาสัมพันธ
เว็บไซต

เว็บไซตแตละหลักสูตร

Facebook/twitter

ชองทางประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยคณบดีฝาย
• https://arts.tu.ac.th/master
สื่อสารองคกร/ฝาย
• https://arts.tu.ac.th/doctorate
สื่อสารองคกร
ผูชวยคณบดีฝาย
• http://www.tuenglish.org/programs/els/
• http://www.historyartstu.com/index.php/cour สื่อสารองคกร/ฝาย
สื่อสารองคกร/
ses/2017-08-25-09-50-33
ประธานหลักสูตร
ผูช วยคณบดีฝาย
• https://www.facebook.com/graduateartstu
สื่อสารองคกร/ฝาย
• https://www.facebook.com/groups/l60arts
สื่อสารองคกร/
• https://www.facebook.com/TranslationTUประธานหลักสูตร
254782227913613/?ref=page_internal
• https://www.facebook.com/LinguisticsTU/?ref
=page_internal
• http://grad.tu-japanese.org/home
• https://www.facebook.com/HistoryatThamm
asat
• https://www.facebook.com/MALTTU
• https://www.facebook.com/BuddhistStudiesT
U/
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ชองทางประชาสัมพันธ

ชองทางประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ

• https://twitter.com/darlper/status/125550886
4088387585
• http://203.131.210.88/thai_larts/
E-mail

• graduate@arts.tu.ac.th

รองคณบดีฝายบริหาร
ทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/ฝาย
บัณฑิตศึกษา

(1.3) โครงการบริการสังคม ไดแก Facebook Page Liberal Arts Lifelong
Learning
(2) การจัดการขอรองเรียน นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยสามารถดําเนินการไดดังนี้
(2.1) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ขั้ น ตอนดั ง ภาพที่ 3.1 โดยในป ที่ ผ า นมางานบริ ก าร
การศึกษารับเรื่องรองเรียนทั้งหมด 4 เรื่องและสามารถจัดการทุกเรื่องใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน
นักศึกษายื่นคํารองที่

งานบริการฯ รวบรวม

งานบริการฯ นําเอกสาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

งานบริการการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ

พิจารณาเอกสาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

งานบริการฯ จัดประชุม

แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรองและผูถูกรองเรียน

เพื่อพิจารณาขอรองเรียน

ชี้แจงขอมูล

คณะกรรมการพิจารณา
แนวทางแกไขปญหา

คณะกรรมการแจง
แนวทางแกไขปญหา
ผูรองแลผูถูกรอง

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับปริญญาตรี
ทั้งนี้ในปที่ผานมา ฝายวิชาการไดรับเรื่องรองเรียนผานชองทางดังกลาวรวมทั้งสิ้น 3
กรณี โดยเปนการรองเรียนเรื่องการวัดผลการศึกษา 2 กรณี และเรื่องแนวทางการสอน 1 กรณี แตละกรณีรอง
คณบดีฝายวิชาการไดแตงตั้งคณะกรรมเพื่อพิจารณาขอรองเรียน และไดจัดประชุมเพื่อใหผูรองเรียนและผูถูก
รองเรียนไดชี้แจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไข ฝายวิชาการดําเนินการหาทางแกไขทุก
กรณีไดแลวเสร็จภายในเวลา 1 เดือน และเปนที่พอใจตอทั้งผูรองและผูถูกรอง
(2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
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ยื่นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบ
ได้ท่งี านบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษารวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอ
ต่อรองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
พิจารณาเอกสาร

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
ข้อร้องเรียน

งานบัณฑิตศึกษาดําเนินการจัด
ประชุมโดยเปิ ดโอกาสให้ทงั้ ผู้
ร้องและผูถ้ กู ร้องเรียนได้ชีแ้ จง
ข้อมูล

คณะกรรมการพิจารณาข้อ
ร้องเรียนพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาและแจ้งผูร้ อ้ งและผูถ้ กู
ร้องต่อไป

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้ งนี้ใ นป ที่ ผ านมางานบัณฑิ ตศึก ษาไมไ ดรั บเรื่ อ งรอ งเรีย นผา นช อ งทางดัง กล า ว
อยางไรก็ตาม คณะศิลปศาสตร ไดจัดใหผูบริหารและเจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษาไดพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น และรั บ ฟ ง ป ญ หาจาก ตั ว แทนนั ก ศึ กษาเพื่ อ ขอรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น รวบรวมขอ ร อ งเรี ยน และแบง
หมวดหมู กรณีที่แกไขไดรวดเร็ว ก็จะดําเนินการแกไขทันที กรณีที่ตองใชเวลาหรืองบประมาณ อาจตองใชเวลา
ในการดําเนินการ เชน การแกไขเรื่องความสวางในหองเรียน ตองใชงบประมาณ จะใชเวลาดําเนินการแลว
การปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร และพริ้นเตอร เพิ่มจํานวนและจัดตั้งในศูนยการเรียนรูฯ และหองงานบัณฑิตฯ
ใหนักศึกษาใช การพัฒนาระบบการติดตองานบัณฑิตและการกรอกแบบฟอรมตางๆ ปรับเปนระบบออนไลน
มากขึ้นและอนุญาตใหใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในกรณีคํารองทั่วไปไมเกี่ยวกับการเงิน การพัฒนาระบบการ
ชําระเงิน ใหนักศึกษาสามารถชําระผานระบบออนไลนได แตมีบางประเด็นที่ยังไมสามารถดําเนินการได ไดแก
ตูล็อกเกอร เนื่องจากไมสามารถจัดสรรพื้นที่ไดเพียงพอ และเรื่องการจัดระบบการจองหองเรียน อยูในระหวาง
การดําเนินการปรับระบบเปนแบบออนไลน ซึ่งผลการดําเนินงานอยูในระหวางการประเมิน
(2.3) โครงการบริการสังคม เมื่อมีขอรองเรียนตางๆ กรรมการบริการวิชาการแก
สังคม จะนําขอรองเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และใหขอมูลปอนกลับกับผูที่เกี่ยวของ
ในปที่ผานมา ไมมีขอรองเรียน
ทั้งนี้ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงระบบการสรางความผูกพันกับผูเรียน และลูกคา
กลุมอื่นๆ ไดแก จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร และจํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา
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4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (90 คะแนน)
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไรใน
การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
(1) การวัดผลการดําเนินการ คณบดีและคณะผูบริหารที่รับผิดชอบพันธกิจ ระบบงานหลัก
รวมถึงระบบงานสนับสนุน เปนผูพิจารณากําหนดตัวชี้วัด กําหนดผูรับผิดชอบตามพันธกิจที่เกี่ยวของ และมี
การกําหนดตัวชี้วัด ใหสัมพันธกับกลยุทธ เพื่อเปนการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ใหสามารถวัดผลไดตามเวลา
ที่กําหนด อีกทั้งถายทอดสูการปฏิบัติงานไดจริง โดยถายทอดตัวชี้วัดไปตามลําดับชั้นของการบริหาร เชน มี
การถายทอดไปยังหัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการโครงการ/ หัวหนาสาขา/ เลขานุการคณะฯ/ หัวหนางาน/
ผูจัดการโครงการ ตลอดจนถึงบุคลากรแตละฝาย แตละหนวยงาน โดยมีการติดตามผล วิเคราะห และรายงาน
ผลการดําเนินงานวิธีการและกลไกการรวบรวมขอมูล รวมถึงการปรับปรุงผลการดําเนินงานจากขอมูลที่มี เปน
ลําดับขั้นตอนจากผูปฏิบัติถึงหัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน และผูบริหารระดับสูงของคณะฯ ตามลําดับ
ทั้ ง นี้ ทางคณะฯ ได เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การวั ด ผลการดํ า เนิ น การ แบ ง ตามประเภท
แหลงขอมูลและการนําไปใชประโยชน ไดแก
ตารางที่ 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละระดับ
ระดับ
การเก็บขอมูล
1) ระดับปฏิบัติการ
เก็บขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานแบบสะสมรายเดือน และรายป โดยมีการ
เก็บขอมูลในฝายการบริการการศึกษา การบริการสังคม และการวิจัย
2) ระดับพันธกิจ /ระบบงาน เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร นํ า ส ง แผนพั ฒ นาและระบบ
คุณภาพ เพื่อการวิเคราะหและประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
รายงานให ค ณะกรรมการประจํ า คณะตามระบบ และจั ด ทํ า รายงาน
ประจําป
3) ระดับกลยุทธ
งานแผนรวบรวมขอมูลเสนอคณะผูบริหาร เพื่อใชทบทวนกลยุทธ และ
จัดทําแผนปฏิบัติการตอไป
(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ ใชกลไกการทํางานแบบมีสวนรวมในการพิจารณาเลือก
และสรางความมั่นใจในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ โดยนําขอมูลและสารสนเทศตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ มาวิเคราะห สังเคราะหและนําไปพิจารณาประเมิน ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ และการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติและการเรียนรู และถูกจัดเก็บไวในระบบขอมูลสารสนเทศ ซึ่ง
สามารถนําไปใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหาร
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จัดการ และไดวิเคราะหและทบทวนแผนกลยุทธอยางตอเนื่องปละครั้ง ตามกรอบยุทธศาสตรของคณะฯ ในแต
ละผลลัพธได คัดเลือกคูเทียบเคียงที่มีค วามสามารถเฉพาะด านและมีภารกิ จที่ใกล เคี ยงกับคณะฯ โดยได
มอบหมายใหงานประกันคุณภาพดาเนินการบันทึกและเก็บรวบรวมขอมูลในระบบฐานขอมูล และจัดใหมีการ
สื่อสาร /รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อเนนย้ําใหผูเกี่ยวของปฏิบัติงานตามภารกิจใหบรรลุเปาหมาย โดย
นําเสนอขอมูลในมิติตาง ๆ เชน จํานวนผูเขารับบริการ ขอมูลดานการเงิน ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการ เปนตน ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการของ
คณะฯ
(3) ขอมูลลูกคา คณะฯ ไดรับฟงเสียงของลูกคาตามชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ที่ทาง
คณะมี รวมถึงลูกคาหลากหลายกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีขอสอบถาม ขอคิดเห็น และคําแนะนํา
โดย
(3.1) ด า นการศึ ก ษา รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารท า พระจั น ทร แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
รับผิดชอบขอมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝายวิชาการรับผิดชอบขอมูลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ขอมูลที่รวบรวมนั้น ไดรวบรวมไวผานหลายชองทาง จากกลุมผูเรียนปจจุบัน กลุมที่กําลังจะศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ตลอดจนบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว โดยเนนการเก็บขอมูลเปน
ดังนี้ ดานนักศึกษาที่เรียนปจจุบัน ขอมูลที่เก็บจะเกี่ยวกับการจัดสอบไลปลายภาค กลางภาคปฏิทินกิจกรรม
ทางวิชาการของงานบริการการศึกษา การดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอมูลทุนการศึกษา ขอมูล
ติดตอนักศึกษา ดานนักศึกษาที่กําลังจะศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ขอมูลที่เก็บจะ
เกี่ยวกับ จํานวนผูสมัครเขาศึกษาในระบบTCAS รอบ 1-3
(3.2) ดานการวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบ
ขอมูลและสารสนเทศของแหลงทุนวิจัยตาง ๆ ไดแก การเขารวมรับฟงการนําเสนอกรอบนโยบาย และแนว
ปฏิบัติของแหลงทุน เชน วช. สวก. หรือกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อนํามาเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหกับคณาจารย โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนจากแหลงที่มาตางๆ การประเมินผลงาน
วิ ช าการ รางวั ล สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ เ ผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการและเผยแพร ง านสร า งสรรค ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย อีกทั้ง การเตรียมความพรอมในการ
ผลิตนักวิจัยรุนใหม ๆ โดยการถายทอดแนวความรูกับคณาจารย เพื่อไปตอยอดกับผลงานวิจัย
(3.3) ดานบริการการศึกษา รองคณบดีฝายการนักศึกษา รับผิดชอบในการเก็บ
ขอมูลดานการบริการและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม สําหรับนักศึกษา โดยไดทําเปนแบบสอบถาม อาทิ
เชน การจัดกิจกรรม /โครงการนักศึกษา การออกคายจิตอาสา การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะความรูเพิ่มเติม
(3.4) ดานการคลัง รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม รับผิดชอบขอมูลดาน
การบริหารการเงิ นและการเบิ ก จาย รวมถึงรายไดของคณะ โดยไดจัดเก็ บขอมูลจากการจางบริษัท 168
Advisory มาเพื่อสอบทานระบบการทํางานดานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ และไดดําเนินการปรับปรุง
ระบบการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) และวางระบบเพื่อ
ปรับปรุงการทํางาน ในปงบประมาณ 2564 ตอไป
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(3.5) ดานการบริหารและทรัพยากรมนุษย รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากร
มนุษย รับผิดชอบขอมูลดานสวัสดิการของบุคลากร และหนาที่การทํางานทั้งหมดของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยไดจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนตัวชี้วัดในการประเมินความ
ผูกพันองคกรดวย เชน การคงอยู การขาดงาน รองทุกข ความปลอดภัย เพื่อนํามาประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
(4) ความคล องตั วของการวั ดผล คณะฯ มีระบบและกลไกในการเก็บขอมูลและวั ดผล
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการเก็บและวัดผลของขอมูล คณะฯ ไดกระจายตําชี้วัดไปสู
หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการโครงการ หัวหนางานและบุคลากรในระดับปฏิบัติการ พรอมทั้งมีผูรับผิดชอบใน
การกํากับและดําเนินงาน เพื่อกํากับตามตัวชี้วัด และติดตามวิเคราะหตามรอบระยะเวลาของการดําเนินงาน
เพื่อทบทวนผลของการดําเนินงาน ตั้งแตระดับผูรับผิดชอบจนถึงระดับสูง ซึ่งจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยภายในและภายนอกคณะ และความตองการของลูกคาตามพันธกิจ
ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ
คณะฯ ได ดํ า เนิ น การและทบทวนผลการดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการทบทวนจะถูกนําไปสื่อสาร
ผ า นที่ ป ระชุ ม บุ ค ลกรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ประจํ า ป เพื่ อ ใช ป ระเมิ น ผลสํ า เร็ จ ขององค ก ร
ความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การประเมินความสามารถขององคกรที่จะ
ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในดานความตองการของผูใชบริการ และความทาทายในสภาพแวดลอมดาน
เทคโนโลยี ซึ่งขอเสนอแนะจากที่ประชุม คณะฯจะนําไปบูรณาการเขาสูแผนปฏิบัติการตอไป อีกทั้ง งาน
นโยบายและแผน จะดําเนินการประสานขอมูลกับฝายประกันคุณภาพ พัฒนาและสงเสริมวัฒนธรรม ในการ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปในชวงเวลาที่ผานมา นําเสนอขอมูลในที่
ประชุมเพื่อรับทราบ หาแนวทางในการแกไขและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตอไป ทั้งนี้ในการจัดประชุม
สรุปผลการดําเนินงาน นอกจากมีการนําเสนอ/รายงานผลการดําเนินงาน รับฟงขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
ปรับปรุงการดําเนินงานแลวยังมีกิจกรรมการวิเคราะหองคกร (SWOT) หาจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค
เพื่อทบทวนและเพิ่มขีดความสามารถขององคกร และจัดกิจกรรมใหความรูโดยวิทยากร เพื่อสรางแรงบันดาล
ใจใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานอยางตอเนื่องและสนับสนุนใหบุคลากรสรางแนวปฏิบัติที่ดี
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไรใน
การจัดการสินทรัพยทางความรูของหนวยงาน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(45 คะแนน)
ก. ความรูของสถาบัน
(1) การจัดการความรู คณะฯ ไดมีการจัดทําเว็ปไซตคลังปญ ญาสถาบัน (Institutional
Repository) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (http://km-ir.arts.tu.ac.th/) เปนคลังความรูที่เปน
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แหลงรวบรวม เผยแพร และสงวนรักษาผลผลิตทางปญญาของบุคลากรในองคกรในรูปแบบดิจิทัล เขาถึงได
แบบเสรี โดยไดรวบรวมความรูประเภทตางๆ ของคณะ เชน รายงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ คลิปการสัมมนาวิชาการ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรค วามรูของคณะศิ ลปศาสตรแกนักวิชาการและผูสนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองคกร
สามารถรับรู เขาถึงและใชประโยชนไดอยางเสรีในระยะยาว และสามารถสืบคนอางอิงได และในสวนการ
ถายทอดความรูของบุคลากรนั้น ทางคณะฯไดมีการจัดอบรมภายในเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร
ภายใน เชน ฝายประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมการตัดตอวิดีโอเบื้องตน การใชงาน
Google for Education เพื่อเอามาประยุกตใชภายในสวนงาน เปนตน
(2) การเรียนรูระดับสถาบัน คณะไดจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อมาใหความรูแกบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก
ข.ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ คณะฯ มีนโยบายนําระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทางคณะฯจึงไดจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนในการทํางาน
ภายใตการดําเนินการดูแลระบบและใหการสนับสนุนในการเชื่อมตอขอมูลและสารสนเทศผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต จากหนวยงานภายในคณะฯโดยงานประชาสัมพันธและบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจากหนวยงานภายนอกคณะฯ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชน สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ได แ ก ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ภ ายในคณะฯที่ เ ชื่ อ มต อ ด ว ยระบบ LAN และ WiFi, Gateway
Autentication, Website ต า งๆภายใต ก ารดู แ ลของคณะฯ, E-office, Facebook, Twitter, Instagram,
ระบบประชุมไรกระดาษ, ระบบสารบรรณ, ระบบคลังความรู เปนตน ซึ่งแตละระบบนั้นทางคณะฯไดมีการ
จัดการอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ สิทธิ์การเขาใชและการเขาถึง
ขอมูลเพื่อความปลอดภัยของขอมูลและมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสํารองขอมูลเพื่อปองกันการสูญหาย
ของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได
(2) ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ คณะฯไดมีการดําเนินการในทางกายภาพโดย
จัดใหมีหองสําหรับตั้ง Server โดยเฉพาะและมีกําหนดการเขาออกเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น โดยหอง
Server ไดมีการจัดทําตามมาตรฐานของหอง data center ตามปกติ เชน มีเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น เปด 24 ชม. มีเครื่องสํารองไฟฟาปองกันอุปกรณตางๆและเพื่อความตอเนื่องในการใชงาน เปน
ตน ในสวนของขอมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกสนั้นทางคณะฯไดมีการจัดการอยางเปนระบบ โดยมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ สิทธิ์การเขาใชและการเขาถึงขอมูลเพื่อความปลอดภัยของขอมูล
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และมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสํารองขอมูลเพื่อนํามากูคืนในเวลาระบบมีปญหาเพื่อความตอเนื่องใน
การใชงานและเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นไดจากสถานการณตางๆ
(3) ความพร อ มใช ง านของข อ มู ล และสารสนเทศและคุ ณ สมบั ติ ข องฮาร ด แวร แ ละ
ซอฟตแวร คณะฯไดมอบหมายใหงานประชาสัมพันธและบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ใหคําแนะนําการใชระบบ/โปรแกรม ใหผูใชงานใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชน มีการจัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับงานคลัง งานพัสดุและงานนโยบายและแผนงาน สําหรับ
ดําเนินงานตางๆโดยแตละฝายสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณอุปกรณที่ไดสั่งซื้อไป เปนตน ทั้งนี้
ในการพัฒนาระบบตางๆภายในคณะฯ จะมีการดําเนินการรวมกันระหวางผูดูแลระบบจะดูและในสวนของ
รายละเอียดตางๆของอุปกรณที่เกี่ยวของ การใช software ที่นํามาพัฒนาตองมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
เปนตน อีกสวนจะเปนผูใชระบบ เปนเปนผูใหขอมูลตางๆ รายละเอียดตางๆของขอมูล แจงถึงความตองการ
ของระบบเพื่อใหระบบที่ไดมีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชงานงายและคุมคาที่สุด ในสวนของ
website คณะฯ ไดมีการจัดทําใหม โดยมีการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบ มีการใหขอมูลที่ทันสมัยและเปน
ปจจุบันมากที่ สุด เพื่ อใหบุค คลภายนอกสามารถคนหาขอมูล ตางๆของคณะฯได รับขอมู ลที่ครบถวนและ
สมบูรณที่สุด
(4) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน สําหรับในภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นในสวนของการ
บริหารงานตางๆและขอมูลและเอกสารตางๆของแตละฝาย ไดมีการสํารองขอมูลไวใชงานใน Cloud Drive
โดยทางคณะฯ ใชงานในสวนของ Google Drive ซึ่งเปน Google for Education และในสวนของแบบฟอรม
ตางๆ ทางคณะฯไดมีการ upload ไวบนเว็ปไซตคณะฯ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรและนักศึกษา
สวนระบบสํานักงานอัตโนมัติ( E-office ) ทางคณะฯสามารถตั้งคาใหสามารถใชงานจากภายนอกได ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของขอมูลจะมีการเปดใหภายนอกเขามาใชงานไดตามกรณีไป ในปจจุบันจะปดการเขาถึงจาก
ภายนอกไว ในสวนของนักศึกษานั้นทางคณะฯไดมีการใชระบบ Learning Management System (LMS)
ของ Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle มาใชในการเรียนออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูเรียน สามารถเรียนไดทุกที่ไมจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทานั้น อีกทั้งคณะฯไดดําเนินการจัดซื้อ License
Zoom เพื่อใชในการสอนออนไลนแบบ VDO Call เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหอาจารยผูสอน
และนักศึกษาสามารถสื่อสารกันไดแบบ Real-time

หนา 66

5. บุคลากร (85 คะแนน)
คณะฯ มี ร ะบบที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ทั้ ง การสร า งสภาพแวดล อ มด า นบุ ค ลากรที่ เ กื้ อ หนุ น และมี
ประสิทธิผล ตลอดจน มีวิธีการในการสรางความผูกพันกับบุคลากร เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํา งานที่
กอใหเกิดผลงานที่โดดเดนดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 5.1 ระบบการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรและการสรางความผูกพันกับบุคลากร

หนา 67

5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment) : คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไร
ในการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล (40 คะแนน)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง จากแผนกลยุทธและการวิเคราะหดานความตองการ
อัตรากําลังของคณะกรรมการวางแผนและอัตรากําลังไดวิเคราะหลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค
ตารางที่ 5.1 การประเมินขีดความสามารถ และอัตรากําลัง
กลุม

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ยุทธศาสตร

-ผลักดันให
อาจารยมีผลงาน
วิชาการและมีชื่อ
เสียเปนที่ยอมรับ
จากโลกวิชาการ
ภายนอก
-สรางงานวิจัยเชิง
บูรณาการที่มี
ผลกระทบสูงและ
ตอบสนอง
นโยบายวิจัย
ระดับชาติ
พัฒนาระบบการ
ทํางานใหมี
ประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดการ
พัฒนาที่ตอเนื่อง
และยั่งยืน

ความตองการ
ของหลักสูตร/
ลูกคา
-อาจารยไดรับ
การพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญ
ของตนเอง
-อาจารยไดรับ
การสงเสริม
ผลักดันใหผลิต
งานวิจัย

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เจาหนาที่สาย
สนับสนุนใหมี
ความเชี่ยวชาญ
ในตําแหนงงาน
ที่รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดในการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

-คุณวุฒิการศึกษา
-ประเมินจากแบบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป
-ประเมินจาก
ผลงานตีพิมพของ
อาจารย

-มีคุณวุฒิ
การศึกษาตามที่
หลักสูตรตองการ
-จํานวนอาจารยที่
ไดรับการ
พิจารณาตําแหนง
วิชาการ
-จํานวนผลงาน
ตีพิมพเพิ่มขึ้น

ตารางที่ P3
ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่
7.81-7.86

-คุณวุฒิการศึกษา
-จัดทําแบบ
ประเมินขีด
ความสามารถ
บุคลากรทุกป
ประเมิน
-ประเมินจากแบบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป

-จํานวนรอยละ
ของสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนา
สอดคลองกับ
ตําแหนงงานตาม
ความกาวหนา
ของตําแหนงงาน
ตอไป
-จํานวนสาย
สนับสนุนที่ไดการ
พิจารณาตําแหนง
ชํานาญการ

ตารางที่ P3
ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่
7.79-7.80
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ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่
7.92

ปจจุบันฝายบริหารทรัพยากรมนุษยยังไมไดมีการจัดทํารูปแบบการประเมินขีดความสามารถ
ของบุคลากรโดยเฉพาะ โดยจะวางแผนดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฉบับใหมของคณะฯ ที่กําลัง
ดําเนินการจัดทํา ดังนั้นในระหวางนี้ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย โดยคณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง
คณะศิลปศาสตรจึงไดกําหนดแผนอัตรากําลังสําหรับบุคลากรใหมโดยวิเคราะหจากความจําเปน และความ
ตองการอัตรากําลังสนับสนุนยุทธศาสตรของคณะ การจัดสรรอัตรากําลังจะเปนในเชิงกํากับติดตามและ
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑดังนี้
• พิจารณาจากความจําเปนของหลักสูตรหากขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร
• หากสาขาวิชามีผูเกษียณอายุราชการและตองทดแทนอัตรากําลังที่หายไปอัตรากําลังที่
ขาดแคลนนั้นเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
• พิจารณาถึงการวางแผนอัตรากําลังเพื่อสงเสริมใหเกิดหลักสูตรที่เปดใหมตามนโยบาย
ของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
โดยหลักเกณฑขางตนพิจารณารวมกับขอมูลสัดสวนภาระงานอาจารยตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) ของแตละสาขาวิชา
ในปจจุบันคณะศิลปศาสตรมีอัตราบุคลากรทุกประเภทที่จางจากเงินงบประมาณแผนดินและ
งบรายไดหนวยงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ประมาณ 300 อัตรา ในการบริหารอัตรากําลัง คณะ
ศิลปศาสตรไดวางแผนบริหารอัตรากําลังทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เนนการใชบุคลากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรรอัตรา จากเกณฑมาตรฐานและขอมูลตาง ๆ
ไดแก เกณฑ สกอ. เกณฑสภาวิชาการ FTES นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหมีสัดสวนสายวิชาการตอ
สายสนับสนุน ไมเกิน 1 : 0.75 จํานวนอาจารยประจําลักสูตร จํานวนหลักสูตร (ไทยและนานาชาติ) ตอจํานวน
นักศึกษา จํานวนผลงานวิชาการตอจํานวนสายวิชาการ จํานวนผลงานผลงานที่ไดการตีพิมพ ในฐาน Scopus
การไดรับตําแหนงวิชาการ อีกทั้งดําเนินตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการควบคุมอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ความตองการของหลักสูตร และการบริหารตามแผนยุทธศาสตรของคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลที่ได
เปนไปตามภาพที่ 7.88
ตารางที่ 5.2 ภาพรวมการจัดสรรและบริหารอัตรากําลัง
กลุม
การจัดสรรอัตรากําลัง
(1) สายวิชาการ
• ไดรับจัดสรรอัตรากําลังกลับคืนจากการลาออก เกษียณ
• พิ จ ารณาอั ต รากํ า ลั ง โดยคณะกรรมการวางแผนอั ต รากํ า ลัง ทั้ ง ด า น
บริหาร
หลักสูตร ขอมูลสัดสวนภาระงานอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
ของแตละสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเปนขอมูลในการ
พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณดานบุคลากร
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กลุม

(2) สายสนับสนุน

การจัดสรรอัตรากําลัง
• จัดทําหลักเกณฑการจัดสรรอัตราและแนวทางการบริหารอัตราวาง และ
จัดทําแนวทางการพิจารณาจัดสรรและตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจแจงใหสาขาวิชารับทราบ
• เนื่องจากมหาวิทยาลัยดําเนินนโยบายไมจัดสรรอัตราคืน หากแตในฝาย
งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะก็สามารถดําเนินการขออนุมัติจางอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามภารกิจได หรือมีการปรับหมุนเวียนเจาหนาที่สายสนับสนุน
ภายในใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
• สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นอั ต รากํ า ลั ง ที่ ผ า นมานั้ น มี เ พี ย งแผนเชิ ง
ปริมาณ
อั น ผู ก พั น กั บ งบประมาณ คณะศิ ล ปศาสตร ยั ง ขาดแผนการบริ ห ารขี ด
ความสามารถและอัตรากําลังเชิงรุก ซึ่งจําเปนอยางมากในการปรับตัวและการ
ผลักดันยุทธศาสตรของคณะ โดยในแผนการปฏิบัติงานปถัดไปไดกําหนดใหมีการ
จัดทําแผนอัตรากําลังของคณะศิลปศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการปรับตัวของ
สภาวการณสังคมในปจจุบัน และบริหารงานตามวิสัยทัศนของคณะ

(2) บุคลากรใหม
(2.1) สายวิ ช าการ เนื่องดวยมหาวิท ยาลัยไดมีการปรับหลักเกณฑการสรรหา
บุคลากรสายวิชาการใหมีมาตรฐาน เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนโดยคัดเลือกจากผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู
ระหวางศึกษาระดับปริญญาเอกและผาน Ph.D Candidate ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562
โดยกําหนดคุณสมบัติและสมรรถนะสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และสมรรถนะกลางของบุคลากรที่คณะตองการ ผล
ที่ไดเปนไปตามภาพที่ 7.81
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สาขาวิชาแจงขอมูลกําหนด
คุณสมบัติผูสมัคร

นําผลการคัดเลือกบุคลากร
นําเสนอกรรมการกลั่นกรอง
บุคลากรสายวิชาการระดับ
คณะพิจารณา

เมื่อผานการพิจารณาจากกก.
กลั่นกรองฯ สามารถแจงผล
การคัดเลือกใหผผู านการ
คัดเลือกทราบ

ดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก

ผูสมัครทดสอบสุขภาพจิต

นําเสนอเรื่องบรรจุใหพิจารณา
ระดับมหาวิทยาลัย

พิจารณาคุณสมบัติ กําหนด
รูปแบบวิธีการสอบคัดเลือก
และและกรอบระยะเวลา

ประกาศรับสมัคร

สอบคุดเลือกตามกระบวนการ
(สอบขอเขียน สอบสอน สอบ
สัมภาษณ)

พิจาณาคุณสมบัตผิ สู มัครและ
ประกาศผลผูผานการคัดเลือก
คุณสมบัติเขาสอบคัดเลือก

กองทรัพยากรมนุษย มธ. นํา
เรื่องพิจารณาสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
คณะดําเนินการบรรจุและเชิญ
อาจารยรายงานตัวเขา
ปฏิบัติงาน

สํ า หรั บ บุ คลากรสายวิช าการเมื่ อผา นการคั ดเลือ กและบรรจุแ ลว คณะโดยฝาย
ทรัพยากรมนุษยไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยใหมเพื่อใหทราบทิศทางและนโยบายของการบริหารคณะ
นอกจากมหาวิทยาลัยที่จัดใหมีปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมทั้งไดรับคําแนะนําการปฏิบัติงานและขอมูลดาน
สวัสดิการตาง ๆ ของคณะ รวมถึงกําชับสาขาวิชาที่สังกัดใหเปนพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนําการในการปรับตัวและ
การทํางานที่คณะตลอดชวงระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการ สวนสายสนับสนุนฝายทรัพยากรมนุษยจะให
คําแนะนําดาน กฎ ระเบียบ และใหขอมูลดานสวัสดิการในวันที่เขารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะ
(2.2) สายสนับสนุน สวนงานจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู
ทักษะ คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร หรือสมรรถนะของตําแหนงที่ตองการ และแจงใหฝายทรัพยากรมนุษย
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการคัดเลือก เปดรับสมัครคัดเลือก โดยมีการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ความรู
เฉพาะตําแหนง และการสัมภาษณ
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สวนงานแจงฝายทรัพยากร
มนุษยขออนุมัติสมัครบุคลากร
ใหม พรอมแจงตําแหนงงาน
และคุณสมบัติผูสมัคร

ประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือกคุณสมบัติ

ฝายทรัพยากรมนุษยพิจารณา
และแตงตั้งกรรมการคัดเลือก

สอบคัดเลือก ทดสอบความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง
และสอบสัมภาษณ

จัดทําประกาศรับสมัครและ
เปดรับสมัคร

ประกาศผลผูผานการคัดเลือก

ไดรับอนุมัติ เขารายงานตัว
ปฏิบัติงาน

(3) การรักษาบุคลากรใหม สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะศิลป
ศาสตร อาจจะมีรูปแบบและวิธีเพื่อรักษาบุคลากรไวที่แตกตางกันตามความตองการพื้นฐานของบุคลากร ดัง
ตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ภาพรวมการรักษาบุคลากรใหม
กลุม
รูปแบบและวิธี
(1) สายวิชาการ
• สายวิชาการตองการความมั่นคงทางอาชีพซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนา
ตนเองดานวิชาการเพื่อขอตําแหนงวิชาการอันเกี่ยวของกับการตอสัญญาจาง
ปฏิบัติงาน ทําใหคณะโดยฝายทรัพยากรมนุษยตองวางแผนดานสวัสดิการความ
มั่นคงทางจิตใจและสุขภาพ ฝายวิชาการจัดโครงการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน และฝายวิจัยจัดโครงการเพื่อพัฒนาและสงเสริมงานวิจัยของอาจารย มีการ
จั ด กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด า นวิ จั ย หรื อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด า นการสอน
ออนไลน รวมถึงการจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยาง
พอเพียง รวมถึงการเปดโอกาสใหอาจารยมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตอ
นโยบายวางแผนยุทธศาสตร และกิจกรรมของคณะ รวมทั้งรวมแสดงความยินดี
แกความสําเร็จของอาจารยในการปฏิบัติงานทุกดานเมื่อมีโอกาส
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(2) สายสนับสนุน

รูปแบบและวิธี
• เนื่องจากสภาวการณในปจจุบันทําใหเจาหนาที่ทุกฝายจําเปนตองไดรับ
การ Upskill และ Reskill ทักษะในการทํางานอันจะสงผลใหสามารถปรับตัวเขา
กับการทํางานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นของคณะฝายบริหารงานทั่วไปและฝายทรัพยากร
มนุษยไดจัดอบรมทักษะการทํางานในยุคปจจุบันเพื่อสงเสริมนโยบายดานตาง ๆ
ของคณะเชน ดานการประหยัดทรัพยากร โดยจัดใหมีการอบรมการใชเครื่องมือ
การทํางานสํานักใน Google suite รวมทั้งการเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดรวม
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตรของคณะซึ่งแสดงถึงการยอมรับให
เปนสวนหนึ่งขององคกร ทําใหเกิดความผูกพันกับองคกร รวมทั้งการดูแลจัดหา
เรื่องสวัสดิการที่จําเปนใหแกบุคลากรทั้งสองกลุมอยางเหมาะสมและรวมเร็ว
เชนการจัดทําประกันสุขภาพโควิด-19 ใหกับบุคลากรทุกคนในคณะ เปนตน

(4) บุคลากรเปนตัวแทนที่สะทอนความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม คณะศิลป
ศาสตรมีเปาหมายการดําเนินงานดวยยุทธศาสตร 5 ด. ซึ่งมี “อาจารยเดน” และ “ระบบเดิน” เปนเปาหมาย
หนึ่งของการผลักดันคณะใหเปนไปตามวิสัยทัศน อาจารยบุคลากรสายวิชาการ และเจาหนาที่สายสนับสนุน
เปนกําลังสําคัญในการนําพาคณะใหบรรลุวิสัยทัศนอันสะทอนใหเห็นความหลากหลายทางความคิ ดและ
ศักยภาพของบุคคลากรไดเปนรูปธรรม ดังตาราง
ตารางที่ 5.4 ภาพรวมการดําเนินการเพื่อสะทอนความหลากหลายทางความคิดและศักยภาพของบุคลากร
กลุม
รูปแบบและวิธีการ
(1) สายวิชาการ
• คณะศิลปศาสตรเปนคณะที่มีหลักสูตรที่หลากหลาย สงผลใหมีอาจารย
ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ในปที่ผานมาฝายสงเสริมงานวิชาการพยายาม
สงเสริมใหอาจารยไดแสดงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการของตนเองที่
เหมาะสมผานชองทางหรือรูปแบบที่แตกตางกันไป เชนการจัดกิจกรรมศิลป
เสวนา เวทีสัมมนาวิชาการ บรรยายวิชาการ แลกเปลี่ยนความรูโดยอาจารยคณะ
ศิ ล ปศาสตร เป นวิท ยากรรวมหรือเปนสวนหนึ่งของการเสวนา การจัดอบรม
บริ ก ารสั ง คมในหั ว ข อ ความเชี่ ย วชาญของสาขาวิ ช าต า ง ๆ การส ง ต อ
ประชาสัมพันธขอมูลงานเขียนหรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นที่สามารถเขาถึง
ประชาชน หรือสังคมในวงกวาง หรือเมื่อมีประเด็นทางสังคมก็สามารถสงตัวแทน
อาจารยเขารวมพูดคุยและใหขอคิดเห็นได
• จากเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่เขมแข็งของคณะศิลปศาสตร
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กลุม

(2) สายสนับสนุน

รูปแบบและวิธีการ
เปดโอกาสใหอาจารยในทุกสาขาวิชามีเวทีในการแสดงศักยภาพ สามารถเขาไปมี
สวนรวมในการพัฒนาดานงานสอนและงานวิชาการไดอยางตอเนื่องตลอดป ฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยมีกลไกในการดูแลผลักดันใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการตาง ๆ โดยการใหขอมูลเรื่องการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน อํานวย
ความสะดวกในขั้นตอนการขออนุมัติ หนังสือรับรอง หนังสือสงตัว และการ
ประชาสัมพันธขาวสาร เปนตน
• กําลังสําคัญที่เปนพื้นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะ
ใหบรรลุในทุกดานคือระบบการทํางาน ฝายบริหารคณะศิลปศาสตรตั้งเปาการ
พัฒนาระบบการทํางานใหคลองตัวโดยกําหนดยุทธศาสตร “ระบบเดิน” โดยใช
กลไกของ EdPEx ในการขั บ เคลื่ อ น เมื่ อ ได รั บ นโยบายแล ว รองคณบดี ที่
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลในแต ล ะส ว นงานนํ า กลไกของระบบไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน เริ่มตนสรางความรูความเขาใจแกหัวหนางานและเจาหนาที่
สายสนับสนุนที่เกี่ยวของเปนการทํางานรวมกันนระหวางฝายวางแผนและพัฒนา
คุณภาพกับฝายบริหารงานทั่วไป
• จากการประเมิ น ระบบงานร ว มกั น ระหว า งรองคณบดี ฝ า ยบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย เลขานุการคณะ และหัวหนางานฝายตาง ๆ ของสํานักงาน
เลขานุการคณะ ดวยการจัดกิจกรรมลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาในการ
ทํางานของแตละฝาย พบวาแตละฝายยังขาดความเขาใจในระบบงานของกัน
และกัน อีกทั้งยังไมมีขอมูลขอกําหนดที่ปรับปรุงของแตละฝาย จึงไดนําขอสรุป
ของแต ล ะฝ า ยมาประเมิ น ร ว มกั น เพื่ อ หาวิ ธี แ ก ไ ข และลดความซ้ํ า ซ อ นของ
ขั้นตอนการทํางาน ไดผลสรุปวาเพื่อใหทุกฝายดําเนินการไดถูกตอง จะตองมีการ
แบ ง ป น หรื อ แจ ง ให ท ราบและเข า ใจร ว มกั น แต ล ะส ว นงานจะจั ด ทํ า ข อ มู ล
ขั้นตอนและแจงบุคลากรทั้งคณะทั้งอาจารยสายวิชาการและสายสนับสนุนให
ทราบทั่วกัน

(5) การทํางานใหบรรลุผล
(5.1) วิธีการจัดการระบบบริหารบุคลากรเพื่อความสําเร็จในการทํางานของคณะ
ฝายทรัพยากรมนุษยมีวิธีการจัดการระบบบริหารบุคลากรเพื่อความสําเร็จในการทํางานของคณะ โดยกําหนด
สรรถนะหลักของคณะนําเสนอเปนคํายอวา AID คือ Academic Support (A) มีคณาจารยและมีหลักสูตรที่
พร อ มให ก ารสนั บ สนุ น การสร า งความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการให แ ก นั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก, Internalization (I) มีบุคคลกร องคประกอบดาน
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หลักสูตร และบรรยากาศของความเปนนานาชาติ นอกจากอาจารยชาวไทย ยังมีอาจารยชาวตางประเทศกวา
50 คน นอกจากภาคปกติมีหลักสูตรภาษาตางประเทศแลว ยังมีหลักสูตรพิเศษที่เปนหลักสูตรนานาชาติในทุก
ระดับการศึกษาดวย มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งขาเขาและขาออกจํานวนมาก และ Diversity (D) มี
จุดเดนดานความหลากหลายทางวิชาการ ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกันถึง 30
หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการองคความรูทางวิชาการที่หลากหลาย สงผลใหการบริหารบุคลากรเพื่อ
สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทํางานของคณะจึงเริ่มเขามามีบทบาทและความสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
เป น คณะที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าพื้ น ฐานของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ด า นมนุ ษ ยศาสตร
สังคมศาสตรและการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ระบบบริหารบุคลากรในปจจุบันนอกจากจะแบงบุคลา
การเปนสายวิชาการ คืออาจารย และสายสนับสนุนแลว บุคลากรอีกกลุมของคณะคืออาจารยชาวตางชาติก็
เปนสวนหนึ่งในการวางแผนอัตรากําลัง และการบริหารงบประมาณดวยเชนเดียวกัน
จากสมรรถนะหลั ก ของคณะการบริ ห ารบุ ค ลากรในป จ จุบั น จึ ง มีค ณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบดวยคณบดี และรองคณบดีที่เกี่ยวของคือ รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากร
มนุษย รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม เลขานุการคณะศิลปศาสตร และ
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนสวนงานที่เกี่ยวของทําหนาที่ในการพิจารณา จัดสรร และบริหารอัตรากําลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และมีคณะกรรมการกลั่นกรองอาจารยทําหนาที่พิจารณาดานการบรรจุอัตรา
อาจารยใหม ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และการตอสัญญาอาจารยชาวตางชาติ ทั้งอัตราลูกจางชั่วคราวงบ
คลังและงบรายไดหนวยงานเปนขั้นตอนแรก ในกรณีของการขยายอายุราชการ หรืออัตราที่เปนการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ จะตองนําเสนอกรรมการบริหาร และกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติกอนดําเนินการ ซึ่งในปจจุบันการบริหารจัดสรรอัตรากําลังทดแทน ในขั้นตอนแรกจะพิจารณาโดยมี
ขอมูลดานภาระงานสอนของคณาจารยในสาขาวิชา แผนพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร ขอมูลคา FTES ของ
สาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณาใหเปนไปตามความตองการอัตรากําลังจริง ๆ ของ
สาขาวิชา และสอดคลองกับยุทธศาสตรคณะ
ภาพที่ 5.4 ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ
ฝายทรัพยากรมนุษย
บันทึกแจงสาขาวิชายื่น
ขอรับจัดสรรอัตรา

สาขาวิชาจัดทําขอมูล
พรอมเหตุผลความจําเปน
ในการขอรับจัดสรรอัตรา

คณะกรรมการวางแผน
อัตรากําลังประชุม
พิจารณาจัดสรรอัตรา

แจงผลการพิจารณา
จัดสรรอัตราแกสาขาวิชา
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สําหรับอัตรากําลังสายสนับสนุนซึ่งเปนสวนสําคัญในการสงเสริมสมรรถนะหลักของ
คณะ แตเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยทําใหไมไดรับจัดสรรอัตราคืนหลังจากมีบุคลากรเกษียณ แต
สําหรับการขอรับจัดสรรอัตราใหมจากมหาวิทยาลัยซึ่งยังเปนชองทางหนึ่งที่สามารถดําเนินการได ฝายบริหาร
ไดวิเคราะหอัตรากําลังสายสนับสนุน อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยเปดแนวทางวาสามารถขอรับจัดสรรอัตราที่ตองมี
ความเชี่ยวชาญเชนนักวิชาการคอมพิวเตอรไดเปนตน ก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนขอรับจัดสรร แตสําหรับสาย
สนับสนุนบริหารงานทั่วไปงบรายไดหนวยงานนั้น คณะไมมีนโยบายรับเพิ่มเพราะหลังจากที่ไดวิเคราะห
อัตรากําลังแลวยังสามารถปฏิบัติงานได
(5.2) การบริหารบุคลากรเพื่อใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะอยาง
เต็มที่ จากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของบุคลากร เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนตามที่คณะฯ ตั้งเปาไว จึงได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ แนวทางการทํางาน และตัวชี้วัดความสําเร็จใน 5 ประเด็น
คือ หลักสูตรโดน อาจารยดัง นักศึกษาเดน วิจัยเดิรน ระบบเดิน เพื่อบริหารบุคคลากรใหสอดคลองและ
สามารถเปนกําลังสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรของคณะฯ ตามกลยุทธ คือ นําความรูความเชี่ยวชาญของ
คณาจารยสรางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย สรางเวทีและจัดเตรียมความพรอมดานงบประมาณ
เพื่อผลักดันใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากโลกวิชาการภายนอก การที่คณะ ฯ
มีหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาชวยใหคณะฯ สามารถดูแลนักศึกษา และใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ใ กลชิ ด
นักศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี ทั้งกระตุนใหนักศึกษามีความรูรอบ มีทักษะการวิเคราะหวิจัย และ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศเปนสวนชวยในการฝกฝนพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารและการ
ทํางานในระดับนานาชาติไดอยางดี ความหลากหลายทางความเชี่ยวชาญและเครือขายทางความรวมมือทาง
วิชาการที่เขมแข็งจะชวยสรางงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ
(5.3) การบริหารบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและมุงเนนผูเรียน รวมถึง
ลูกคากลุมอื่น คณะศิลปศาสตรนอกจากมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาเอกแลว ยังมีพันธ
กิจในการใหบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนดานหลักสูตรและวิชาการแกมหาวิทยาลัย เชน การรับผิดชอบ
บริหาร และจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดหลักสูตรวิชาโทเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา
ใหแกนักศึกษาคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งการบริการวิชากรแกสังคม โดยจัดใหมีการ
เรียนการสอนดานภาษาและองคความรูตาง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของคณาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตร โดย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การเรียนรูนอกสถานที่ การอบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัย
คูสัญญาในตางประเทศ
นอกจากการบริการวิชาการแกสังคมรูปแบบรับเขาแลว ยังมีการบริหารวิชาการ
แบบสงออกคือ การจัดสงอาจารยไปสอนในมหาวิทยาลัยคูสัญญาซึ่งเปนพันธมิตรทางวิชาการอยางตอเนื่อง
เชน จัดสงอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเซี่ยงไฮ (SISU) ทุกป
การศึกษา เปนตน
สําหรับบุคลาการสายสนับสนุนซึ่งเปนกําลังและกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อ
สอดคลองกับพันธกิจคณะที่เปลี่ยนแปลงไป คณะศิลปศาสตรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลและคานิยมองคกรแก
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บุคลากรภายในองคกร รวมทั้งดานนโยบาย งบประมาณเพื่อการสนับสนุนการอบรมทั้งภายในภายนอกองคกร
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเฉพาะดานตามที่ตองการ
(5.4) การบริหารบุคลากรเพื่อใหมีผลการดําเนิน การที่ ดีกวาความคาดหมาย
คณะศิลปศาสตรมีนโยบายในสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อผลักดันใหบุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหเปนที่ยอมรับภายในองคกรและเปนผูชี้นําทางสังคม โดยการดําเนินการ
จัดทําฐานขอมูลดานความรู ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีความโดดเดนดานบริการวิชาการและมีชื่อเสียง
ดานการสอน เพื่อเผยแพรใหไดรับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคการและมีสวนรวมในการเผยแพร
ความรูทางสื่อสารมวลชน การไดรางวัลหรือการยอมรับระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผานทางสื่อประชาสัมพันธ
ตางๆ ของคณะเชน e-newsletter Faculty of Liberal Arts, เว็บไซตคณะศิลปศาสตร ฯลฯ โดยฝายสื่อสาร
องคกรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
(6) การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยคณะศิลปศาสตรมี
วิธีการบริหารบุค ลากรเพื่ อพร อมรั บขีดความสามาถและอั ตรากํ าลั งที่เ ปลี่ยนแปลงไปและความต อ งการ
บุคลากรเพื่อปองกันการลดจํานวนบุคลากร และลดผลกระทบหากจําเปนโดยแบงการบริหารบุคลากรเปนสอง
ระดับ คือ บริหารระดับภาพรวมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และการบริหารพัฒนาตนเองระดับ
บุคคล
ตารางที่ 5.5 ภาพรวมการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากร
กลุม
รูปแบบและวิธีการ
(1) สายวิชาการ
• ฝ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย ส ง เสริ ม พั ฒ นาในเชิ ง นโยบาย และดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาอาจารยในภาพรวมขององคกร
• ฝายทรัพยากรมนุษยจัดใหมีการปฐมนิเทศ แนะนําดานการทํางานและ
สวัสดิการ โดยมีแบบรายงานปฏิบัติราชการเปนกลไกในการกํ าหนด
เปาหมายงานวิชาการ และการพัฒนาตนเองในแตละป โดยกําหนด
เปาหมายการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ
• ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ฝายวิชการ และฝายงบประมาณนําขอมูล
ที่ไดมาบูรณาการกับแผนอัตรากําลังบริหารบุคลากรใหสอดคลองกับ
งบประมาณ และเมื่อพบขอบกพรองในการดําเนินงาน ก็สามารถปรับ
กระบวนการทํางาน ทั้งกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการของฝาย
บริหารใหรอบคอบโดยมีการวางแผน ดําเนินการ กํากับและติดตามผล
ใหสอดคลองกันทุกฝายสาขาวิชาการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี
คุ ณ สมบั ติ ส ามารถเปน อาจารย ป ระจํา หลักสูต ร และได รั บ พิ จารณา
ตําแหนงวิชาการเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในตําแหนงงาน
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กลุม

(2) สายสนับสนุน

รูปแบบและวิธีการ
• สาขาวิ ช าที่ มี อ าจารย ใ หม จั ด ให มี พี่ เ ลี้ ย งในการทํ า งานช ว งทดลอง
ปฏิบัติงาน
ฝายบริหารโดยรองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยรวมกับ
เลขานุการคณะดําเนินการดังนี้
• ผลักดันใหมีการถายทอดงานสําหรับสวนงานที่จะมีบุคลากรเกษียณ
• เตรี ย มบุ ค ลากรเพื่ อ รั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งของคณะและ
ระบบงานหากจําเปน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินการจาง
ดวยงบประมาณรายไดห นวยงานกว า 50 อัตรา จัดใหมีการประชุ ม
ทบทวนกระบวนการทํางาน วางแผน ดําเนินการ กํากับติดตาม รายงาน
ผล การบริหารอัตรากําลังสายสนับสนุนและการพัฒนาใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับงบประมาณของคณะ
• จัดทําขอตกลงการทํางาน และปรับปรุงวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
อยางเขมขนขึ้น
• จัดอบรมความรูและสรางความเขาใจระบบการทํางานรูปแบบใหม ๆ

ข.บรรยากาศดานบุคลากร
(1) สภาพแวดลอมของที่ทํางาน ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดจัดทําแบบประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร โดยสงแบบสอบถามใหแกผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่สายสนับสนุนที่
เขารวมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตรประจําป โดยไดมีการสอบถามดานสภาพแวดลอมของที่ทํางานคณะ
ศิลปศาสตรทั้งที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิต เพื่อใหบุคลากรประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน และนําขอมูล
ที่ไดมาปรับปรุงดานสุขภาวะ ความปลอดภัย และความสะดวกในการเขาทํางานของบุคลากร จากการประเมิน
ไดรับขอมูลแลวฝายบริหารนําขอมูลแจงผูที่เกี่ยวของ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเพื่อ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และแกปญหาไดรับการสะทอนจากบุคลากร ดังตารางที่ 5.6
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ตารางที่ 5.6 ภาพรวมการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากร
สภาพแวดลอม
1.สภาพแวดลอมการทํางาน
ดานสุขภาพ

2.สภาพแวดลอมการทํางาน
ด า น บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ
กายภาพ

3.สภาพแวดลอมการทํางาน
ดานความปลอดภัย

รายละเอียดขอมูลที่ไดรับ
การ
-ควันบุหรี่
-ฝุนละอองพิษ
-อาการโรคออฟฟ ศ ซิ น
โดรม
-พื้นผิวทางเดินใหสะดวกกับ
การเดิน+ขนของ(รถเข็น)
-มี ห อ งทํ า งานที่ ส บายตา
อากาศถ า ยเทได ติ ด ตั้ ง พั ด
ลมระบายอากาศเพิ่ม
- อ ย า ก ใ ห มี commonที่
อาจารย จ ากต า งสาขาร ว ม
พูดคุยกันไดบอย ๆ
-ความสว า งในห อ งทํ า งาน
และภายในอาคาร
-การเขาออกอาคาร
-การเขาออกบริเวณหองพัก
อาจารย
-มาตราการป อ งกั น เหตุ
อัคคีภัย

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-จั ด หาเครื่ อ งฟอกอากาศให
สํานักงาน
-ปรั บ เปลี่ ย นเก า อี้ แ ละอุ ป กรณ
สํานักงานที่ชวยรักษาสุขภาพ
-ปรับปรุงพื้นที่ใหสะดวกแกการ
ใชงาน จัดหารถเข็นเพื่อใชงาน
-ดําเนินการสํารวจครื่องปรับ
อากาศ
-ผลักดันการใชพื้นที่สวนรวม
บริเวณหองพักอาจารยแตละชั้น
ใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อใหมี
บรรยากาศในการพูดคุย
-ตรวจสอบและติดตั้งไฟ เพื่อเพิ่ม
แสงสวางภายในอาคาร
-การติดตั้งกลองวงจรปด
-ติ ด ตั้ ง ระบบสแกนนิ้ ว ประตู
ทางเขาบริเวณหองพักอาจารยที่
ทาพระจันทร
-ปดประตูบริเวณหองพักอาจารย
หลังเวลาสี่โมงที่รังสิต
- จั ด ทํ า ป า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
สัญลักษณ การหนีไฟใหชัดเจน
-จัดซอมหนีไฟ

รองคณบดีฝายบริหารฯ
เลขานุการคณะฯ
ฝายอาคารสถานที่
รองคณบดีฝายบริหารฯ
เลขานุการคณะฯ
ฝายอาคารสถานที่

รองคณบดีฝายบริหารฯ
เลขานุการคณะฯ
ฝายอาคารสถานที่

(2) สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร นอกจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการจัด
สวัสดิการครอบคลุมทุกดาน และทุกประเภทของบุคลากร โดยสวัสดิการที่ไดรับจะไดรับตั้งแตพนักงานแรกเขา
โดยจัดสวัสดิการแบงเปนสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เกี่ยวกับที่อยูอาศัย การศึกษาบุตร ความปลอดภัย
ในชีวิตและสุขภาพมีการประกันชีวิต อุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเกี่ยวกับเงินชวยเหลือคาทําศพ เงิน
ชวยเหลือผูประสบภัย เปนตนจากมหาวิทยาลัยแลว เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคณะศิลป
ศาสตรไดจัดงบประมาณจากงบรายไดหนวยงานเพื่อจัดระบบสวัสดิการใหแกบุคลากรของคณะศิลปศาสตรทุก
คนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการโดยเทาเทียมกัน
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ตารางที่ 5.7 ภาพรวมดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
กลุม
สิทธิประโยชนและสวัสดิการ
(1) สายวิชาการ
อาจารยชาวไทย (พนักงานมหาวิทยาลัย งบคลัง และ พนักงานสวนงาน งบ
รายไดหนวยงาน)
- มีสวัสดิการคาตรวจวัดทําแวนตา หรือเลนสสายตา คาเครื่องชวยฟง คา
พาหนะเดินทาง เงินคาหนังสือ คาถายเอกสารทางวิชาการ คาตอบแทน
การสอนเกินภาระงาน และคาตอบแทนการปฏิบัติงานสอบ อีกทั้งยังจัด
ให มี ก ารทํ า ประกั น สุ ข ภาพกลุ ม เพิ่ ม ให แ ก บุ ค ลากรทุก คนนอกจากที่
มหาวิทยาลัยจัดใหอีกดวย ในชวงระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ก็
จัดใหมีการทําประกันโควิดแกบุคลากรทุกคนเชนเดียวกัน
อาจารยชาวตางชาติ (อาจารยลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ งบคลัง สัญญา
ระดับมหาวิทยาลัย และ (อาจารยลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ งบรายได
หนวยงาน พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ)
- มีสวัสดิการคาตรวจวัดทําแวนตา หรือเลนสสายตา คาเครื่องชวยฟง คา
พาหนะเดินทาง เงินคาหนังสือ คาถายเอกสารทางวิชาการ คาตอบแทน
การสอนเกินภาระงาน และคาตอบแทนการปฏิบัติงานสอบ อีกทั้งยังจัด
ให มี ก ารทํ า ประกั น สุ ข ภาพกลุ ม เพิ่ ม ให แ ก บุ ค ลากรทุก คนนอกจากที่
มหาวิทยาลัยจัดใหอีกดวย ในชวงระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ก็
จัดใหมีการทําประกันโควิดแกบุคลากรทุกคนเชนเดียวกัน
- มีการสมทบคาครองชีพ 5,000 บาทตอเดือน คาเชาบาน 8,000 บาท
ตอเดือน
- สนับสนุนใหอาจารยชาวตางชาติไดมีความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ
เมื่อไดรับการพิจารณาคณะเปนผูจายเงินประจําตําแหนงวิชาการ
(2) สายสนับสนุน
- มีสวัสดิการทั้งประกันสังคม ประกันสุขภาพ มีการสมทบคาครองชีพ คา
ชุดทํางาน คาเดินทาง สนับสนุนคาเลาเรียนบุตร
- สนั บ สนุ น งบประมาณสํ า หรั บ พั ฒ นาทั ก ษะในการทํ า งาน เจ า หน า ที่
สามารถยื่นคํารองขอเขารวมอบรมภาษาตางประเทศที่จัดโดยโครงการ
บริการสังคมของคณะฯ โดยไมตองเสียคาอบรม รวมทั้งมีทุนการศึกษา
สําหรับผูที่ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไร ใน
การสรางความผูกพันกับบุคลากร เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํา งานที่กอใหเกิดผลงานที่โดดเดน
(45 คะแนน)
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
(1) วัฒนธรรมองคการ คณะเปดโอกาสใหเกิ ดการบริห ารอยางมีสวนรวมตามค า นิ ยม
องคกรคือ เคารพรวมใจในความหลากหลาย โดยจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารคณะทุกเดือนเพื่อเปนการ
สื่อสารแจงขาวสารและรวมกันพิจารณาประเด็นบริหารตางๆ ที่เกี่ยวของและสงผลตอการดําเนินงานของคณะ
ระหว า งผู บ ริ ห ารและกรรมการบริ ห ารคณะซึ่ ง ประกอบไปด ว ยหั ว หน า ภาควิ ช า และหั ว หน า สาขาวิ ช า
ผูอํานวยการโครงการพิเศษซึ่งเขารวมการประชุมและเสนอขอคิดเห็นเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของคณะ
และจัดใหมีการประชุมคณาจารยปละอยางนอย 2 ครั้ง คือทุกภาคการศึกษา และหากมีขอหารือบริหารภายใน
คณะที่สงผลตอการบุคลากรทุกคนก็จะดําเนินการเชิญประชุมเปนกรณีพิเศษเพื่อสื่อสารทําความเขาใจขอมูล
แกทุกคน รวมทั้งมีการประชุมสายสนับสนุนอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อถายทอดนโยบายและรับฟงปญหา ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะตอไป และหากในระหวางการดําเนินงาน
หากบุคลากรในองคกรประสบปญหา มีขอเรียกรอง หรือขอเสนอในการดําเนินงานก็สามารถสื่อสารขอมูลแจง
ตอผูบริหารไดตลอดเวลา เพื่อนําขอเสนอแนะแจงแกผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหดีขึ้น
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดสํารวจความพึงพอใจจากบุคลากรดวยแบบสอบถามขอมูลดาน
สภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร โดยสงแบบสอบถามใหแกผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่สาย
สนับสนุนที่เขารวมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตรประจําป โดยการสัมมนาครั้งนี้มีผูเขารวม 50 คน มีผลการ
สํารวจความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณะดังตารางที่ 5.9 สวนฝายวางแผนและพัฒนาไดจัดทําแบบ
สํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนตางๆ จากทั้งคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา และผู
มีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอมูลมารายงานผูบริหารและปรับปรุงแกไข
สํ า หรั บ สายวิ ช าการนั้ น เนื่ อ งจากคณะศิ ล ปศาสตร เ ป น คณะที่ มี บุ ค ลากรที่ ห ลากหลาย
สาขาวิชา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รวมทั้งมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนมากปฏิบัติงานทั้งที่ทาพระจันทร
และรังสิต จึงพยายามจัดหาโอกาส วิธีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีบรรยากาศลักษณะที่เปดกวาง โดย
พยายามจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหบุคลากรดําเนินการรวมกัน เชน มีการจัดการประชุมบุคลากรเปนประจํา
เพื่อสื่อสารระหวางผูบริหารและบุคลากร มีการจัดงานสัมมนาและทัศนศึกษาเรียนรูวัฒนาธรรมที่หลากหลาย
นอกสถานที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบุคลากรไดรูจักและเรียนรูซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการ
ทํางาน
นอกจากนี้คณะพยายามมุงเนนใชประโยชนจากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม
และวิธีคิดของบุคลากร โดยการสงเสริมบุคลากรตามยุทธศาสตร 5 ดานของคณบดี การเปดโอกาสใหบุคลากร
แสดงความคิดเห็นผานชองตาง ๆ ที่คณะจัดให นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากรมาประกอบการ
พิ จ ารณา วางแผน และดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ข องคณะ รวมทั้ ง เป ด โอกาสให บุ ค ลากรได ใ ช ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของตนเองในการดําเนินการดานงานบริการวิชาการทางสังคม เชน การเปดคอร
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สออนไลนในหัวขอที่อาจารยเชี่ยวชาญ หรือ การออกแบบจัดการระบบงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ฯลฯ โดยการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง การทํ า งานให ร ะบบงานเดิ น ตามแนว EdPEx ให บุ ค ลากร
กระตือรือรน มีการคิดการวางแผนงานลวงหนา เปนผูที่สามารถรับผิดชอบในงานไดมากขึ้นและสูงขึ้น เปนผูที่
ทุมเทในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่เปนเลิศ ทั้งคอยกํากับติดตามติดตามการทํางานอยางเปนระบบให
ผูบริหารและบุคลากรสามารถมองเห็นดวยการสื่อสารกับบุคลากรทุกกลุมของคณะอยางสม่ําเสมอ และหลาย
ครั้งเมื่อประสบกับปญหาในการดําเนินงาน ก็เปดโอกาสใหทุกฝายเสนอขอคิดรวมคิดวิธีการแกไขปญหาได
สําหรับสายสนั บสนุ นนั้นจะได รับการกระจายโอกาสและเปดใหมีส วนร วมในการตั ดสินใจในงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมายในหนาที่ใหมากขึ้นและสูงขึ้น
ตารางที่ 5.8 ภาพรวมของการสรางความผูกพันของบุคลากร
กระบวนการในการ
กําหนดนโยบาย
จัดทําแบบสํารวจความ
ผูกพัน

-การวิเคราะหขอมูล
ดานเกี่ยวกับการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

การสํารวจความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอม
การทํางาน

ขอกําหนด
หลัก
การ
ดําเนินการ
ตามระบบ
EdPex

ประกาศและ
หลักเกณฑ
การประเมิน
ปฏิบัติ
ราชการ
ของมธ. และ
ของคณะศิลป
ศาสตร
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
ตามระเบียบ
ของ

พันธกิจหลัก
เพื่อสราง
ความผูกพัน
ของบุคลากร

ปรับปรุง
เกณฑการ
ประเมินให
เหมาะสมและ
ยุติธรรม

การนําไปสู
การปฏิบัติ
-นโยบาย
ของฝาย
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย

แบบ
รายงานการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร
สายวิชาการ
และสาย
สนับสนุน

ปรับปรุง
สภาพแวดลอ
มการทํางาน
ใหเหมาะสม
และปลอดภัย

กระบวนการ
ในการพัฒนา
-การประชุม
คณาจารยและ
เจาหนาที่
-การประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรูในดาน
ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับ
ฝายทรัพยากร
มนุษย

- การประชุม
ฝายบริหาร
เพื่อรับฟงความ ทรัพยากร
คิดเห็นดาน
มนุษย
การประเมิน
แบบปฏิบัติงาน

-ปรับปรุงดาน
สภาพแวดลอม
-ติดตั้งระบบ
ตาง ๆ เพื่อ
รักษาความ
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ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ฝายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และ
ทรัพยากร
มนุษย

ตัววัดผลผลิต

ผลลัพธ

-อัตราการ
ลาออกของ
บุคลากรสาย
วิชาการ
-อัตราการ
ลาออกของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
-จํานวน
บุคลากรไดมี
สวนรวมและ
รับทราบขอมูล
ในการบริหาร
และดําเนินการ
ของคณะฯ
ประกาศใช
รูปแบบและ
เกณฑประเมิน
ใหม

ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่
7.87

ความพึงพอใจ
ตอการจัดการ
พัฒนา
สภาพแวดลอม
เพิ่มขึ้น

ผลที่ไดเปนไป
ตามตารางที่
5.9

ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่
7.97
ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่
7.99

กระบวนการในการ
กําหนดนโยบาย

ขอกําหนด
หลัก
มหาวิทยาลัย
และคณะ

พันธกิจหลัก

การนําไปสู
การปฏิบัติ

กระบวนการ
ในการพัฒนา
ปลอดภัยใน
การทํางาน

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
-ฝายอาคาร
สถานที่

ตัววัดผลผลิต

ผลลัพธ

(2) ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นความผู ก พั น คณะศิ ล ปศาสตร โ ดยผู บ ริ ห ารวางแผนยุ ท ธศาสตร
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะ โดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษยนําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความผูกพัน
ขอคิดเห็นจากการประชุมคณาจารย การประชุมเจาหนาที่สายสนับสนุน โดยไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่
ส ง ผลต อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร คื อ สํ า หรั บ สายวิ ช าการ อาจารย ช าวไทย จะให ค วามสํ า คั ญ ด า น
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานเปนอันดับแรกเนื่องจากเกณฑการประเมินตอสัญญาการทํางาน
ของมหาวิทยาลัยคอนขางจะกดดันสงผลใหการปฏิบัติงานของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองวางแผน
ดานการสอนและผลงานวิชาการอยางดี ซึ่งสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทน จะเปนปจจัยที่พิจารณา
ในลําดับถัดมา และอาจารยชาวตางประเทศ เนื่องจากคาตอบแทนไมไดมีอัตราสูงเทาใดนักดานคาตอบแทน
ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานตางเปนปจจัยสําคัญในการทุมเทปฏิบัติงานใหกับคณะ
สําหรับสายสนับสนุนนั้น เนื่องจากคณะศิลปศาสตรจัดใหมีสวัสดิการและคาตอบแทนที่
เหมาะสม อีกทั้งไมมีนโยบายปลดลดจํานวนเจาหนาที่สงผลใหดานความมั่นคงในการทํางานเปนปจจัยความ
ผูกพันลําดับตน สวัสดิการ และสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทนเปนปจจัยที่สําคัญตามลําดับ
(3) การประเมินความผูกพัน คณะมีการกํากับติดตามความพึงพอใจของบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอทั้งรูปแบบการสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการในโอกาสตางๆ เชนการประชุมคณาจารย การ
ประชุมเพื่อนําเสนอแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ หรือ การประชุมสัมมนานอกสถานที่ตามโอกาสที่ไดจัดขึ้น
ซึ่งทําใหมีเวลาไดพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งไดรับฟงความคิดเห็นที่ไดรับการสะทอนจากบุคลากรทุกฝาย
รวมทั้งดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตาง ๆ เพื่อประเมินความพึงพอใจ มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เชน
ประเมินโดยแบบสอบสอบ ตัวชี้วัดคือ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการ
เขารวม ไมวาจะเปนจํานวนการเขารวมกิจกรรมที่คณะเปนผูจัดเพื่อวิเคราะหรูปแบบ ระยะเวลาและความ
สนใจใหเหมาะสมกับบุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้งการประเมินโดยขอรองเรียนที่เสนอโดยตรงตอผูบริหารทุก
ระดับตั้งแตคณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะฯ จนถึงหัวหนางานเปนตน
ปจจุบันฝายบริหารไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนตัวชี้วัด
ในการประเมินความผูกพันองคกรดวย เชน การคงอยู การขาดงาน รองทุกข ความปลอดภัย เพื่อนํามา
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน
(4) การจัดการผลการดําเนินการ คณะไดนําขอมูลจากการสํารวจและการประเมินการ
ดําเนินการทํางานดานตาง ๆ สงมอบใหผูเกี่ยวของเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน การวางแผนและการ
ดําเนินงานตาง ๆ นําขอมูลยอนหลังมาวิเคราะหและใชประกอบการพิจารณามากยิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหารจะมี
การประชุมเพื่อหารือ วางแผน และรวมกันตัดสินใจในการผลักดันนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะ
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เกิดขึ้น ไมวาจะเปนดานวิชาการ การบริหารหลักสูตร ดานบุคลากร การบริหารอัตรากําลัง การรายงานและ
ประเมินผลปฏิบัติงาน ดานงบประมาณการวางแผนการใชงบประมาณเพื่อผลักดันยุทธศาสตรของคณะ รวมทั้ง
การหารายไดซึ่งตางตองรวมกันหารือเพื่อบูรณาการขอมูล ปรับกระบวนการทํางาน และผลักดันยุทธศาสตร
ของคณะในภาพรวมไปพรอมกัน
ระบบการสนับสนุนผลการทํางานที่โดดเดนและสรางความผูกพันของคณะนั้น ในปจจุบันจะ
ชื่นชมยินดีกับทุกความสําเร็จของบุคลากร เชน การโปรโมทผานชองทางการสื่อสารองคการของคณะ ทาง
โซเชียลมีเดีย ทางการประชุม และกิจกรรมสัมพันธที่จัดขึ้น รวมทั้งจัดสวัสดิการและเงินรางวัลเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจกับผูปฏิบัติงานในลักษณะที่แตกตางกัน เชน มอบรางวัลนักวิจัยดีเดน และนําผูที่ไดรับรางวัลหรือผูที่
ประสบความสําเร็จทางการเลื่อนตําแหนงงาน จัดการถายทอดความรูและประสบการณเพื่อกระตุน และ
ผลัก ดันใหบุค ลากรอื่ นได รับแรงบัน ดาลใจในการสรา งผลงานตอ ไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะสงผลใหบ รรลุ
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของคณะ
ตารางที่ 5.9 ผลความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร
รายละเอียดการประเมิน
การประเมินผลงานและความดีความชอบบุคลากรในหนวยงาน มีความเหมาะสมและยุติธรรม
รายได คาตอบแทนที่ไดรับในปจจุบันมีความเหมาะสม
สวัสดิการตาง ๆที่จัดสรรใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
การชวยเหลือและดูแลเมื่อบุคลากรประสบปญหาตาง ๆเปนไปอยางเหมาะสม
คณะมีกลไก ระบบและงบประมาณสนับสนุนความกาวหนาในสายงานที่เหมาะสม
คณะใหโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางาน
คณะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
คณะปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุคลากรทุกกลุม

คาเฉลี่ย
(เต็ม 5)
3.92
3.84
4.31
4.16
4.26
4.69
4.49
3.75

ข.การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
(1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร สนับสนุนและวางแผนระบบการ
เรียนรูและการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม โดยนําผลปฏิบัติงานและการสอบถามความตองการจากบุคลากร
รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูบริหารและเปาหมายของแผนยุทธศาสตรมาเปนขอมูลสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานดานการบุคลากร มีการประชุมหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณ และคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมโดยให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ การพัฒนาของสายวิชาการ และสายสนับสนุนใหเปนไปตามความ
ตองการของคณะ ซึ่งจะดําเนินการตั้งแตกําหนดกลุมเปาหมายพัฒนา วางแผนคัดเลือกหัวขอเพื่อพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรและความตองการเรงดวนของคณะ จัดสรรงบประมาณ และสงเสริมใหทุกสวนงานมีการดําเนินการ
เชิงรุก รวมทั้งสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันมากขึ้นทั้งดานขอมูล และการแบงปนประสบการณทํางานเพื่อ
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นํามาเปนขอมูลใหบุคลากรนํามาพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกไขกระบวนการทํางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น โดยการ
สงเสริมใหเขารวมอบรม หรืองานประชุมตางๆ เพื่อเรียนรูขอมูลใหมๆ นํามาปรับใชในการทํางานตามตําแหนง
ที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้คณะยังมีการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารยโดยมีฝายวิจัยและ
นวัตกรรมเปนผูรับผิดชอบผานวิสัยทัศน “สรางและพัฒนาบุคลากรดานวิจัยที่รวมผลิตและตอยอดองคความรู
ในการพัฒนาพันธกิจระดับคณะศิลปศาสตร ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก” โดยมุงเนนการสรางและ
พัฒนานักวิจัยใน 3 กลุม คือ นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยรุนใหญที่มีประสบการณสูงในฐานะ
นักวิจัยหลักของคณะ โดยนักวิจัยเหลานี้ทํางานวิจัยตามสายวิชาตางๆ คือ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร การ
สอน หรื อ การบู ร ณาการระหว า งศาสตร โดยการทํ า งานในภาพรวมมุ ง เน น การพั ฒ นาคณาจารย ใ ห มี
ความสามารถด า นวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายยุ ท ธศาสตร ข องคณะซึ่ ง บู ร ณาการมาจากนโยบายจาก
แผนพัฒนาวิจัย 20 ปของระดับประเทศและหนวยงานหลักดานวิจัย เชน วช. และนโยบายพัฒนาวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 5.10 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารย
กระบวนการในการ
กําหนดนโยบายของ
สวนงาน
ศึกษาทิศทางหรือ
นโยบายงานวิจัยใน
ระดับชาติ

ศึกษาทิศทางหรือ
นโยบายงานวิจัยใน

ขอกําหนด
หลัก

พันธกิจหลัก

การนําไปสู
การปฏิบัติ

กระบวนการ
ในการพัฒนา

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัววัดผลผลิต

ผลลัพธ

- ทิศทาง/
- การทําวิจัย
ความตองการ
ของวงการ
วิชาการ/
วงการวิจัย
- ระเบียบ
กองทุนวิจัย
ของคณะ
- ระเบียบ
การเงิน/
ระบบราชการ
-ความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
ของอาจารย
- ขอกํา
หนดตามทุน
วิจัย

ปฏิทินการ
ทํางานของ
กรรมการชุด
อบรมการ
วิจัย

-การฝกอบรม ฝายวิจัยและ
ตามกิจกรรม
นวัตกรรม
วิจัย
-ใหบริการ
เปดรับทุน
สนับสนุน
-ใหขอมูล สรุป
ขอมูลจากแหลง
ทุนตางๆจาก
หนวยงาน
ภายนอก
-ใหคําปรึกษา
กับคณาจารย
ในการทํางาน
วิจัยและงาน
วิชาการรูปแบบ
ตางๆ
-สรางขวัญ
กําลังใจการผลิต
งานวิจัย/
วิชาการ

งบประมาณที่
ขอในการทํา
วิจัย/
ปงบประมาณ

ภาพที่ 7.78
จํานวน
ผลงานวิจัย

งบประมาณที่
ขอในการการ
ตีพิมพ/

ภาพที่ 7.73
และ ภาพที่
7.74

- การตีพิมพ/
เผยแพร
ผลงานวิจัย

ปฏิทินการ
ทํางานของ
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กระบวนการในการ
กําหนดนโยบายของ
สวนงาน
ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ

ขอกําหนด
หลัก

พันธกิจหลัก

การนําไปสู
การปฏิบัติ

กระบวนการ
ในการพัฒนา

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัววัดผลผลิต

ผลลัพธ

กรรมการบริ
หารงานวิจัย

เผยแพร
ผลงานวิจัย/
ปงบประมาณ

จํานวน
บทความและ
จํานวนผูขอ
ทุนเผยแพร
งานวิจัย
ภาพที่ 7.72
และ ภาพที่
7.746
จํานวน
วารสารและ
จํานวนฉบับ
แตละป
ภาพที่ 7.72
การ
ประเมินผล
การสอนที่มี
คุณภาพดีขึ้น
-ผลประเมิน
งานวิจัยใน
ระดับดี ดีมาก
ดีเดน

ศึกษาความตองการใน
การพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัย การเขียน
บทความและตํารา

- การจัดทํา
วารสารวิชาก
าร

ปฏิทินการ
ทํางานของ
กรรมการชุด
วารสาร

งบประมาณที่
ขอในการดําเน
งานวารสาร/
ปงบประมาณ

บรรจุการนําผลวิจัยไป
ใชประโยชนเปนสวน
หนึ่งของวิสัยทัศน
งานวิจัยและนวัตกรรม

- การนํา
งานวิจัยไปใช
ประโยชน

ปฏิทินการ
ทํางานของ
กรรมการบริ
หารงารวิจัย

-คุณภาพงาน
สอน
-ความสามารถ
ในการทําวิจัย
สูงขึ้น

ศึกษาความตองการใน
การพัฒนาตํารา

การเขียน
ตําราหรือ
เอกสาร
วิชาการ

ปฏิทินการ
ทํางานของ
กรรมการ
บริหารงาน
สงเสริมการ
เขียนตํารา

งบประมาณที่
ขอในการดําเน
งานวารสาร/
ปงบประมาณ

ภาพที่ 7.76
จํานวนตํารา
หรือเอกสาร
วิชาการ

-ระดมสมองจาก
กรรมการบริหาร
งานวิจัยทุกชุด

ทั้งนี้ภายใตยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ฝายวิจัยฯยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคณาจารยซึ่ง
เปนกลุมกลุมเปาหมายหลักตามยุทธศาสตรของคณบดี 2 ยุทธศาสตรคือ “อาจารยดัง” และ “วิจัยโดน” ซึ่งมี
ความสัม พันธ กันในด านการพั ฒ นาบุ คลาการสายวิชาการ โดยเริ่ม ตนทําการสํารวจความตองการความ
ชวยเหลือตางๆ จากฝายวิจัยและนวัตกรรมและพบวาคณาจารยกลุมใหญจากผูตอบแบบสอบถาม 45 ทาน
ระบุปญหาในการทําวิจัย เขียนตํารา/หนังสือในระดับสูงมาก และระบุความตองการการสนับสนุนการทําวิจัย
ทุกกระบวนการตั้งแตการหาหัวขอวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การดําเนินกิจกรรมวิจัย จนถึงการตีพิมพอยูในระดับสูง
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(คาเฉลี่ย 2.81-2.89 จาก 4-scale basis) โดยกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิชาการ
ใหคณาจารย ไดแก
• การฝกอบรมตามกิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยกลุมตางๆ เชน การเลือกหัวขอวิจัย
การใชเครื่องมือวิจัยทางภาษา การประยุกตและใชทฤษฎีตางๆในการวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เปนตน
• ใหบริการเปดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยประเภทตางๆ ทุนสนับสนุนเขียนตํารา
ทุนสนับสนุนการทําเอกสารทางวิชาการ ทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรตํารา และทุนสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
• ใหขอมูล สรุปขอมูลจากแหลงทุนตางๆจากหนวยงานภายนอก เชน วช.และเผยแพร
ขาวสารผานชองทางตางๆ เชน เพจวิจัย เพจคณะ และอีเมลใหกลุมคณาจารยโดยตรง
• ใหคําปรึกษากับคณาจารยในการทํางานวิจัยและงานวิชาการรูปแบบตางๆทั้ งใน
รูปแบบการใหขอมูลโดยตรงกับอาจารยที่ตองการความชวยเหลือสวนบุคคล (walk-in basis) และการใหขอมูล
กับสวนงานภาค/สาขาวิชา
• สรางขวัญกําลังใจการผลิตงานวิจัย/วิชาการโดยพิจารณานักวิจัยทุกระดับ/บุคลากรเขา
รับรางวัลผลงานวิจัย/วิชาการระดับคณะ โดยจัดกิจกรรมมอบโลเชิดชูเกียรติแกนักวิจัยในวิจัยประเภทตางๆ การ
ไดรับทุนจากหนวยงานภายในและนอกสถาบัน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและการไดรับการอางอิงทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
• เชิดชูเกียรตินักวิจัยกลุมมากดวยประสบการณโดยเสนอชื่ออาจารยเพื่อขอรับรางวัล
ประเภทตางๆ ในระดับมหาวิทยาลัย (รางวัลผูไดรับการกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนขั้นสูง รางวัล
นักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ รางวัลผลงานวิจัยดีเดนสาขามนุษยศาสตร รางวัลการไดรับการอางอิงทั้งใน
ระดับนานาชาติ)
ในการประเมินความพึงพอใจของคณาจารยจากการฝกอบรมตางๆ ฝายวิจัยฯไดสํารวจความ
พึงพอใจในดานตางๆ เชน วิทยากร เนื้อหาการฝกกอบรม การนําความรูไปใชประโยชน เปนตน โดยมีตัววัดผล
ผลิตและผลลัพธ ไดแก งบประมาณที่ขอในการทํากิจกรรมตามพันธกิจตอปงบประมาณ และพิจารณาผลลัพธ
เชิงปริมาณคือจํานวนชิ้นงานของกิจกรรมแตละพันธกิจ และมีการทบทวนขอมูลยอนกลับโดยใชผลประเมินใน
แตละพันธกิจและตัววัดผลผลิตและผลลัพธของงานจะใชในการปรับพันธกิจและกระบวนการในการทํางานในป
ถัดไป
ในการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะศิลปศาสตร และระบบการพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร
ของคณะอยูบนพื้นฐานของการดําเนินการอยางมีจริยธรรม กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานทุกดาน
สามารถตรวจสอบได ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเมื่อ
ดําเนินการเรียบรอยแลวใหจัดทําแบบประเมินการดําเนินการรูปแบบตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
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ประชุมทบทวนกระบวนการทํางาน เพื่อทบทวนการดําเนินงานและเสนอแนะขอมูลสําหรับวางแผนในครั้ง
ตอไป
ป จจุ บันคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรที่เกษียณหรือลาออกทุกปนอกจากการวางแผนดาน
บริหารอัตรากําลังแลว ไดจัดใหมีระบบการถายทอดความรูจากผูที่เกษียณหรือลาออก และมีการพลักดันใหนํา
ความรูและทักษะใหมๆ มาใชในการทํางาน โดยผานเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการทํางานรวมกันใน
คณะกรรมการชุดตางๆ แตละสาขาวิชาที่อาจารยสังกัดไดจัดใหมีการทํางานรวมกันระหวางอาจารยที่มีจะ
เกษียณ หรือมีแผนลาออกเพื่อสงมอบขอมูลหรือประสบการณในการเตรียมสอนรายวิชาเดิมที่รับผิดชอบอยู
อีกทั้งใหสาขาวิชาทําแผนถายทอดและสงมอบงานระหวางอาจารยปจจุบันและอาจารยที่ใกลระยะเวลาเกษียณ
และมีแผนจะลาออกเพื่อสืบทอดการบริหารหลักสูตรไดอยางตอเนื่องตอไป
สําหรับสายสนับสนุนก็เชนเดียวกัน ใหสวนงานที่เจาหนาที่เกษียณสังกัดไดจัดใหมีการทํางาน
รวมกันระหวางเจาหนาที่มีจะเกษียณ หรือมีแผนลาออกเรียนรูงานเพื่อสงมอบขอมูลหรือประสบการณในการ
ทํางานเดิมที่รับผิดชอบอยู เพื่อสามารถปฏิบัติงานและดําเนินงานไดอยางตอเนื่องไมเกิดปญหาตอไป
ตารางที่ 5.11 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในสายสนับสนุน
กระบวนการในการ
กําหนดนโยบายของ
สวนงาน
พัฒนาทักษะใหกับ
บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรไดรับตําแหนง
ชํานาญการ

ขอกําหนด
หลัก

พันธกิจหลัก

แผน
ยุทธศาสตร
คณะศิลป
ศาสตร

บุคลากร
ไดรับการ
พัฒนาตาม
ความตองการ
ของคณะ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
กาวหนาตาม
ตําแหนงงาน

ประกาศ
เกณฑ
พิจารณา
ตําแหนง
ชํานาญการ
มหาวิทยาลัย

การนําไปสู
การปฏิบัติ

กระบวนการ
ในการพัฒนา

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัววัดผลผลิต

ผลลัพธ

โครงการเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ใหกับบุคลากร
สายสนับสนุน

ฝายบริหาร
และ
ทรัพยากร
มนุษย

ผลที่ไดตาม
ภาพที่ 7.95

สงเสริมและ
สรางความ
เขาใจ
หลักเกณฑการ
พิจารณา

ฝายบริหาร
และ
ทรัพยากร
มนุษย

รอยละของที่
สามารถ
ดําเนินการได
ตามแผนที่
กําหนด
จํานวน
บุคลากรที่
ไดรับตําแหนง
ชํานาญการ

ผลที่ไดตาม
ภาพที่ 7.99

(2) ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นา คณะศิ ล ปศาสตร มี วิ ธี ก ารประเมิ น
ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรของคณะ ดังนี้
(2.1) สายวิ ช าการ กลุ ม อาจารย ช าวไทย (ข า ราชการ) รายงานผลการปฏิ บั ติ
ราชการปละสองครั้ง กลุมอาจารยชาวไทย (พนักงานมหาวิทยาลัย) รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหนึ่งครั้ง
โดยการแบบรายงานและขอตกลงการประเมินที่ผานการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณรวมกัน ตาม
หลักปฏิบัติการประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย กลุมอาจารยชาวตางชาติ รายงานและประเมินการ
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ปฏิบัติงานทุกรอบการตอสัญญาจางตามแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะศิลปศาสตร
(2.2) สายสนับสนุน รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหนึ่งครั้ง เปนการดําเนินการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย กําหนดใหประเมินจากผลความสําเร็จของงาน ประเมินกระบวนการทํางาน
และประเมินจากความบกพรองของการปฏิบัติงาน แบบฟอรมรายงานและการประเมินการปฏิบัติงานตามหลัก
ปฏิบัติการประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านโดยคณะกรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ระดั บ คณะ
ดําเนินการพิจารณา หากบุคลากรในคณะมีผลการประเมินที่ไมดีหรือไมผานการประเมินจะตองจัดทําแผน
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและใหพัฒนาและปรับการทํางานในรอบปประเมินถัดไป
เนื่องจากการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของปจจัยความผูกพัน
สงผลตอความมั่นคงในการทํางาน หลังจากที่ไดรับขอมูลจากแบบประเมินในแตละปมาวิเคราะห ไดขอสะทอน
จากบุคลากรวาเนื่องจากกระบวนการจัดทําแบบประเมินที่ใชอยูในปจจุบันนั้นอาจไมสามารถสะทอนการ
ทํางานจริง และการปฏิบัติงานจริงที่มีความหลากหลายของคณะ อีกทั้งขาดการแนะนําการวางแผนการทํางาน
KPI ประจําปรายบุคคลสงผลใหเกินความไมมั่นคงดานจิตใจ และแรงผลักดันในการทํางาน ดวยเหตุนี้ฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยผูรับผิดชอบจึงไดดําเนินการทบทวนกระบวนการ วางแผน และปรับปรุงแบบประเมิน
การปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นสงผลตอความผูกพันและพัฒนาบุคลากร
(3) ความกาวหนาในหนาที่การงาน
(3.1) สายวิชาการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการความกาวหนาใน
หนาที่การงานสําหรับบุคลากร โดยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานภาระงานสอน และขอมูลดานวิชาการ
รายบุคคลของอาจารยเพื่อนํามาเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากําลังและความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ
เพื่อใหไดตําแหนงวิชาการตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยซึ่งผูกพันกับการตอสัญญาการปฏิบัติงานของ
อาจารย โดยบูรณาการรวมกันระหวางวางแผนอัตรากําลังระดับสาขาวิชา การสงเสริมระดับคณะกระตุนให
อาจารยผลิตผลงานวิชาการ พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ผลที่ไดเปนไปตามภาพที่ 7.67 และ ภาพที่ 7.68
(3.2) สายสนับสนุน นอกจากการสนับสนุนใหไดพัฒนาทักษะการทํางานของแตละ
บุคคลทั้งการอบรมระยะสั้น และการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแลว การผลักดันใหสายสนับสนุนทุกคน
วางแผนพั ฒ นาตนเองร ว มกั บ การพั ฒ นากระบวนการทํ า งาน รวมทั้ ง การพิ จ ารณาปรั บ ตํ า แหน ง งานให
สอดคล อ งกั บ ลั ก ษณะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในป จ จุ บั น เพื่ อ สามารถสู ตํ า แหน ง ชํ า นาญการ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ตามลําดับได ผลที่ไดเปนไปตามภาพที่ 7.79 และภาพที่ 7.80
(3.3) ผูบริหาร งานดานการบริหารทั้งระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา พยายาม
ใหคณาจารยมีสวนรวมในการบริหารคณะ ใหแตละสาขาวิชาเปดโอกาสและผลักดันใหอาจารยทํางานบริหาร
ระดับสาขาวิชาและใหแตละสาขาวิชาวางแผนหมุนเวียนอาจารยในการเขามาทํางานบริหารระดับคณะ ทั้งนี้
เพื่อเปนการวางแผนสืบทอดตําแหนงของคณบดีและผูบริหารในระดับตาง ๆ ซึ่งอาศัยกระบวนการสืบทอด
หนา 89

ผูบริหารโดยการสังเกตผานเวทีสัมมนาประจําป และเวทีประชุมตาง ๆ อีกทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนได
เขามามีสวนรวมในการทํางานบริหารโดยไมไดกีดกันวาเปนอาจารยสังกัดสาขาวิชาใด
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6. ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน)
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และแผนกลยุทธที่กําหนด คณะฯ มีการออกแบบกระบวนการ
ทํางาน และการจัดการกระบวนการตามภาพที่ 6.1 กลาวคือ ในการออกแบบกระบวนการ คณะฯ
คํานึ งถึงข อกํ าหนดที่ สํ าคั ญ ตางๆ อาทิ ความต อ งการของผูใช บ ริก ารและกฏระเบี ยบที่ เกี่ยวขอ ง
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับองคความรูและขอมูลสารสนเทศที่คณะฯ มีเปนตนทุน โดยคํานวณ
ระยะเวลา คาใชจาย อยางรอบคอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจซึ่งวัดไดจากตัวชี้วัดที่ไดกําหนด
ไว อ ย างชั ด เจน จากนั้ น จึ งนํ า กระบวนการที่ อ อกแบบไวไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละดํ าเนิ น การประเมิ น
กระบวนการเปนระยะๆ เพื่อปองกันความผิดพลาดหรือหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น คณะฯ สามารถ
ปรับกระบวนการใหเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการไดการประเมินดังกลาวจะเอื้อให
คณะฯ เห็นจุดเดนของกระบวนการแตละกระบวนการซึ่งสามารถกําหนดเปนแนวปฏิบัติที่ดี นํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมของคณะฯ ได

ภาพที่ 6.1 ระบบปฏิบัติการของคณะฯ
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6.1 กระบวนการทํางาน :คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการออกแบบจัดการ และปรับปรุงหลักสูตร
และบริการและกระบวนการทํางานที่สาํ คัญอยางไร (45 คะแนน)
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
จากพันธกิจของคณะศิลปศาสตรที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) จัดการศึกษาทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (2) เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ
และการพัฒนาประเทศ (3) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และ (4) ศึกษา สงเสริม และ
เผยแพรศิลปวัฒ นธรรมไทย คณะฯ มีกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการผลิต
บัณฑิต กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม กระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ
และกระบวนการสนับสนุนการทํางาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.1-6.4
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ตารางที่ 6.1 กระบวนการผลิตบัณฑิต
กระบวนการ

องคประกอบหลัก

ระดับปริญญาตรี

-การจัดทําและพัฒนา หลักสูตร
-การรับเขาศึกษา
-การเรียนการ สอน
-การผลิตตํารา -กิจกรรมเสริม
ทักษะ/ ประสบการณ -กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใหมลี ักษณะ
GREATS ทักษะศตวรรษที่ 21 มี
สุขภาพจิตดี มีความรูค คู ุณธรรม
-การฝกงาน/สหกิจ
ศึกษา
-การแลกเปลีย่ นนักศึกษายัง
ตางประเทศ
-การประเมินและวัดผล

การผลิตบัณฑิต
-การจัดการ
หลักสูตรปริญญา
ตรี
-การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการปฏิบัติ

-คานิยมและวัฒนธรรมองคกร
-คุณภาพหลักสูตรตาม
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
-ทิศทาง/ความตองการของตลาด ขอกําหนด สกอ. สมศ.และ ประจําวัน
-ระเบียบขอบังคับของการอุดมศึกษา/ มธ.
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการ เปด-ปด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/วงการ -คุณภาพผูเขาศึกษา
หลักสูตร
วิชาชีพ
-คุณภาพอาจารย
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการ เปด-ปด
-ความพึงพอใจ /ขอเสนอแนะของผูใช -คุณภาพตําราและทรัพยากร รายวิชา
บัณฑิต
ที่ใชในการเรียนการสอน - กฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรม
-ความคิดเห็นของศิษยเกา
-อัตลักษณของบัณฑิต/
นักศึกษา
-ความคิดเห็นของผูปกครอง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
- กฎระเบียบเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ
-ความพึงพอใจ /ขอเสนอแนะของ ประสงค
- แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ/
บัณฑิต
-ตลาดแรงงาน
แผนปฏิบัติราชการที่เกีย่ วของ
-ความตองการ/ความคาดหวังของ
- การวัดประสิทธิผลการ ปฏิบัติงาน
ผูเรียน
- ตัวชี้วัดEdPEx
-การเปรียบเทียบหลักสูตรที่มีลกั ษณะ
คลายคลึงกันทั้งในและตางประเทศ
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ผูรับผิดชอบดําเนินการ
-ฝายวิชาการมหาวิทยาลัย
- ฝายวิชาการของคณะฯ
- งานบริการการศึกษา
-ฝายมาตรฐานหลักสูตรของคณะฯ
- สาขาวิชา/ หลักสูตร
-โครงการพิเศษ
-งานบัณฑิตศึกษา
-ฝายวิเทศสัมพันธ
-ฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
-ฝายสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
-ฝายการนักศึกษา

ตัวชี้วัดวัดผลลัพธดานการเรียนรูของ
ผูเรียน

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน

-คะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาที่เขาทดสอบ -อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
คุณลักษณะ GREATS (ยังไมประเมิน)
บัณฑิตศึกษา (ภาพที่ 7.25)
-ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 7.1-7.6) -อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
-รอยละของนักศึกษาทีผ่ านเกณฑการ
โทภาษาไทย (ภาพที่ 7.36)
ทดสอบความสามารถดานภาษาที่สาม
-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
(ภาพที่ 7.7)
- รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีทผี่ าน บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
โทภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 3.27)
มาตรฐาน (ภาพที่ 7.8-7.9)
-รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ -อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
ผานมาตรฐาน (ภาพที่ 7.10)
-คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของ เอกภาษาไทย (ภาพที่ 3.28)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาพที่ 7.11) -อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
-รอยละของบัณฑิตทีม่ ีงานทํา (ภาพที่
เอกภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 3.29)
7.12-7.15)
-จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมือ่
เทียบกับแผนที่กําหนดไว (ภาพ
ที่ 7.36)
- จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ
ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน
ตางประเทศเมือ่ เทียบกับที่
กําหนดไวในแผน (ภาพที่ 7.37)

กระบวนการ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
การผลิตบัณฑิต
-การจัดการ
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
-การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

องคประกอบหลัก

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

-สํารวจแผนการเปดหลักสูตรใหม - สถานการณความตองการระดับชาติ -พระราชบัญญัติ
-แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ประเทศ
หลักสูตร
2558
- ศึกษาขอมูลเปรียบเทียบกับ
-รวบรวมขอมูล
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาคูแ ขง -ประกาศคณะกรรมการการ
จัดทํา มคอ.2
อุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการ
หรือคูเปรียบ
-คณะกรรมการพิจารณา
- ระเบียบขอบังคับของสํานักงาน ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตรวจสอบความถูกตอง
-เสนอคณะกรรมการวิชาการ ระเบียบขอบังคับการจัดการศึกษา แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 (26 พ.ย. 2558)
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
-คุณสมบัติอาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-หลักสูตรปรับปรุงแกไข
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ความพรอมดานคุณสมบัติของ
-คณะกรรมการวิชาการ
อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารยประจําหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
อาจารยที่ปรึกษาและ
-เปดรับนักศึกษาตามคุณสมบัติที่ อาจารยประจําหลักสูตร
-ขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต / ศิษย กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ระบุในหลักสูตร
-การนําเสนอผลการศึกษาใน
เกา / ศิษยปจจุบัน
-กําหนดหัวขอที่สนใจ
การประชุมวิชาการ
-จัดสรรและแตงตั้งอาจารยที่
ระดับชาติ และการตีพมิ พ
ปรึกษาวิทยานิพนธ
บทความวิจัยใน
-สอบวัดคุณสมบัติในระดับ
วารสารวิชาการ
ปริญญาเอก
-แตงตั้งกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ
-แตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
-นําเสนอบทความวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ มีรายงานสืบเนื่องจาก

การนําไปสูการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

-เปดรับสมัครนักศึกษาผาน
-สํานักงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
-ฝายมาตรฐานหลักสูตรของคณะฯ
กระบวนการรับเขา
-สอบสัมภาษณและสอบขอเขียน - สาขาวิชา / หลักสูตร / โครงการ
พิเศษ
-ประกาศรายชื่อผูเขาศึกษา
-ฝายวิชาการ
-ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
-ลงทะเบียนรายวิชาและชําระ
-สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
คาธรรมเนียม
-ลงทะเบียนศึกษารายวิชาจนครบ -คณะ
กรรมการ
ตามหนวยกิตที่กําหนด
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
-หาหัวขอทีส่ นใจศึกษาทํา
-อนุกรรมการพิจาณาจริยธรรมวิจยั
วิทยานิพนธ
-ปริญญาโทสอบประมวลความรู (ถา ในคนของมหาวิทยาลัย (ถามี)
-หอสมุดแหงมหาวิทยาลัย
มี) /
ธรรมศาสตร
ปริญญาเอกสอบวัดคุณสมบัติ
-แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
-จัดทําวิทยานิพนธ
-สอบเคาโครงวิทยานิพนธ
-เรียนวิชาภาษาอังกฤษผานทั้ง 2
รายวิชา / สอบภาษาอังกฤษได
คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไว
-สอบวิทยานิพนธ
-จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
-ตรวจรูปแบบและความถูกตองของ
วิทยานิพนธ
-นําเสนอบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ มี
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ตัวชี้วัดวัดผลลัพธดานการเรียนรูของ
ผูเรียน

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน

-รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและ
-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาพที่ 7.30)
ปริญญาเอกที่นําเสนอผลงานในเวที
-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
วิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/
เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติ บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
โทภาษาไทย (ภาพที่ 7.31)
(ภาพที่ 7.16)
-จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ -อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (ภาพที่ บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
โทภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 7.32)
7.17)
-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
เอกภาษาไทย (ภาพที่ 7.33)
-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา
เอกภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 7.34)

กระบวนการ

องคประกอบหลัก

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ตัวชี้วัดวัดผลลัพธดานการเรียนรูของ
ผูเรียน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลลัพธดานบริการที่มุงเนนลูกคา ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน

แผนการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานตองได
มาตรฐานตามหลักเกณฑ
คุณภาพของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทยหรือสูง
กวา

- ผูเขียนบทความ
- ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
บทความ
- บรรณาธิการและคณะทํางาน
วารสารทีเ่ ปนคณาจารยจากสาขาวิชา
ตางๆ ภายในคณะฯ
- กลุม งานสงเสริมผลงานวิชาการและ
วิจัย

-จํานวนบทความทีส่ งมาลงตีพมิ พลงใน - รอยละของวารสารทีอ่ ยูใน
วารสารวิชาการของคณะฯ ในภาพรวม ฐานขอมูลระดับชาติ (ภาพที่
7.38)
(ภาพที่ 7.18)
-จํานวนบทความของบุคลากรภายในทีส่ ง -รอยละของผูเ ขารวมอบรมทีอ่ ยู
มาลงตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะฯ ครบตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว
ในหลักสูตร (โครงการบริการ
(ภาพที่ 7.19)
-จํานวนบทความของบุคลากรภายนอกที่สง สังคมแบบเสียคาใชจาย) (ภาพที่
มาลงตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะฯ 7.39)
(ภาพที่ 7.20)

-การบูรณาการบริการ
วิชาการเขากับการเรียน
การสอนและการวิจัย
-ความตอเนื่อง/ยั่งยืนของ
การดําเนินการ

-งานบริการสังคม
-บุคลากรที่ใหบริการวิชาการ
-สาขาวิชา

- จํานวนผูทมี่ าลงทะเบียนเรียนโครงการ - รอยละของผูเ ขารวมอบรมที่อยู
บริการสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม (ภาพที่ ครบตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว
ในหลักสูตร (โครงการบริการ
7.21)
-จํานวนผูทมี่ าลงทะเบียนเรียนโครงการ สังคมแบบเสียคาใชจาย)
บริการสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม
(ภาพที่ 7.22)

ที่ประชุม (proceedings)หรือ
ตีพิมพบทความในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

การนําไปสูการปฏิบัติ

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน

รายงานสืบเนื่องจากที่ประชุม
(proceedings)หรือตีพมิ พบทความ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
-สําเร็จการศึกษา

ตารางที่ 6.2 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม
กระบวนการ
การบริการ
วารสารวิชาการ

องคประกอบหลัก
การใหบริการวิชาการเผยแพร
ความรูและผลการศึกษา การ
คนควาใหมๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธี
วิทยา และแนวคิดในสาขา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตรใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพและรูปแบบ
ออนไลน (Open Journal
Access)

ขอมูลประกอบการออกแบบ
- เกณฑคณ
ุ ภาพวารสารวิชาการ
- งบประมาณ
- ระบบวารสารออนไลน
- ทรัพยากรบุคคล

การบริการวิชาการ การใหบริการวิชาการเพื่อ
-ปญหา/ความสนใจ/ความตองการ
แกสังคม
เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน/ ของชุมชน/สังคม
สังคม
-ระเบียบราชการ
-ความเชี่ยวชาญของอาจารย
-งบประมาณ
- ขอกําหนดตาม MOU

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการปฏิบัติ

-การควบคุมการปฏิบัติงาน
ประจําวัน
-ระเบียบการบริการวิชาการแก
-แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติราชการที่เกีย่ วของ
-ตัวชี้วัด EdPex

หนาที่ 95

กระบวนการ

องคประกอบหลัก

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ตัวชี้วัดผลลัพธดานบริการที่มุงเนนลูกคา ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน
-จํานวนชุมชนที่เขามารับบริการทางสังคม
(ภาพที่ 7.23)
-จํานวนคนที่เขารวมโครงการศิลปเสวนา
(ภาพที่ 7.24)

ตารางที่ 6.3 กระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ
กระบวนการ
- ศึกษาทิศทางหรือนโยบายงานวิจัย
ในระดับชาติ
-ศึกษาทิศทางหรือนโยบายงานวิจัยใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
-ศึกษาความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพงานวิจยั การเขียนบทความ
และตํารา
-บรรจุการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
เปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนงานวิจัย
และนวัตกรรม
-ศึกษาความตองการในการพัฒนา
ตํารา

องคประกอบหลัก
- การทําวิจยั
- การตีพิมพ/ เผยแพร
ผลงานวิจัย
- การจัดทําวารสารวิชาการ
- การนํางานวิจยั ไปใช
ประโยชน
- การเขียนตําราหรือเอกสาร
วิชาการ

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการปฏิบัติ

-ยุทธศาสตรชาติ
-ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตรหลักของคณบดี
-ผลการศึกษาความตองการการ
พัฒนาศักยภาพดานวิจยั
-ระดมสมองจากกรรมการบริหาร
งานวิจัยทุกชุด

- ทิศทาง/ความตองการ
ของวงการวิชาการ/
วงการวิจัย
- ระเบียบกองทุนวิจัย
ของคณะ
- ระเบียบการเงิน/
ระบบราชการ
-ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของอาจารย

ปฏิทินการทํางานของกรรมการ
ชุด
-อบรมการวิจยั
-บริหารงานวิจัย
-บริหารงานวารสาร
-งานสงเสริมการเขียนตํารา

- ขอกํา
หนดตามทุนวิจัย

หนาที่ 96

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ฝายวิจัยและนวัตกรรม

ผลลัพธ
- อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/
เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือ
นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ภาพที่ 7.88)
-จํานวนโครงการวิจยั ที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก (ภาพที่ 7.89)
-จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน
(ภาพที่ 7.90)
-อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจยั ระหวางทุนภายนอก
เทียบกับแหลงทุนภายใน (ภาพที่ 7.91)
-จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ (ภาพที่ 7.92)
-รอยละของโครงการวิจยั ที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว (ภาพ
ที่ 7.93)
-จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อ
เทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนดไวในแผน (ภาพที่
7.94)

ตารางที่ 6.4 กระบวนการสนับสนุนการทํางาน
กระบวนการ

องคประกอบหลัก

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

-การบริหารงานบุคคล
- ธุรการ
-การจัดการอาคารสถานที่
- การบริหารงบประมาณ/การเงิน/พัสดุ
-การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานศิษยเกาสัมพันธ
- การประกันคุณภาพ
- การประชาสัมพันธ
-การแลกเปลีย่ นนักศึกษา
-การดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา

การวางแผน การบริหารงาน
บุคคล งานธุรการ การ จัดการ
อาคารและสถานที่ การบริหาร
งบประมาณ/ การเงิน/พัสดุ การ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การ ประชาสัมพันธ งานศิษยเกา
สัมพันธ การประกันคุณภาพ

- คานิยมและวัฒนธรรมองคกร
- ระเบียบราชการ
- กฎระเบียบทีผ่ ูเรียน/ผูม ีสวนไดสวน
เสียกลุม ที่เกี่ยวของที่ตอ งปฏิบัติตาม
- ความพึงพอใจ/ขอเสนอแนะของ
ผูรับบริการ/ผูม ีสวนได สวนเสีย

- การสงเสริม/พัฒนา
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
ของระบบ การทํางานของ
คณะ
- การรักษาภาพลักษณ/
ผลประโยชนของคณะ
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ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ
- งานบริหาร
- งานบุคคล
- งานการคลัง
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- ฝายเทคโนโลยี สารสนเทศ
- ฝายสื่อสารองคกร
- งานประกันคุณภาพ
- ศูนยประสานงานศิษยเกา
- ภาควิชา
- หนวยงาน/องคกรในกํากับ

ตัววัดผลลัพธ
- รอยละของอาจารยวฒ
ุ ิปริญญาเอก (ภาพที่ 7.81)
- จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ (ภาพที่ 7.82)
- จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการทีส่ ูงขึ้น (ภาพที่ 7.83)
- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น (ภาพที่ 7.84)
- อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ภาพ
ที่ 7.85)
- จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวนอาจารยทไี่ ดรับเชิญ
เปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ภาพที่ 7.86)
- อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ (ภาพที่ 7.87)
- รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการได
ตามแผนที่กําหนด (ภาพที่ 7.95)
- จํานวนบุคลากรที่ไดรบั ตําแหนงชํานาญการ (ภาพที่ 7.96)
- อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน (ภาพที่ 7.97)

แตละหลักสูตรสาขาวิชา วิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
วาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม
รายละเอียดเนื้อหาวิชามีความทันสมัย เหมาะกับการ
เรียนการสอนในยุคปจจุบัน หรือไม และนําผลการ
วิเคราะหมาเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร

แตละหลักสูตรสาขาวิชา แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิ มี
หนาที่ประเมินหลักสูตรฉบับเดิม พัฒนาหลักสูตร/
ปรับปรุงหลักสูตร

แตละหลักสูตรสาขาวิชาจัดทําหลักสูตรตามแบบ
รายงานการปรับปรุงหลักสูตร (GREATS)

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร ตรวจสอบ
รายละเอียดทั้งหมดของแตละหลักสูตร เทียบกับขอมูล
หลักสูตรเดิม เพื่อนําเขากรรมการหลักสูตร

นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร

แตละหลักสูตรสาขาวิชา แกไขและตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการหลักสูตรเสนอ

นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร

นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ

ฝายวิชาการ มธ.ตรวจสอบ ปรับแก จัดทําเปนรูปเลม
และสงกลับไปยังฝายวิชาการ มธ.

ภาพที่ 6.1 แสดงขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร
ในสวนของระบบการทํางานสนับสนุนเปนภาระงานในความรับผิดชอบของฝาย
บริห ารและทรัพ ยากรมนุษ ย แบงเปน 2 สวนหลัก ๆ ไดแ ก (1) บริหารงานทั่ วไป กํากับ ดูแลการ
ดําเนิ นงานสํานั กงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งอาคาร
สถานที่ และ (2) งานทรัพยากรมนุษยซึ่งแบงเปนสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งมีการดําเนินงาน
ผานคณะกรรมการดังตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 การดําเนินการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุอาจารย
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับอาจารย และ
เจาหนาที่
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนเงินเดือน)
ระดับคณะฯ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนเงินเดือน)
ระดับคณะฯ (สายสนับสนุน)
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อน
เงินเดือน)
คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสถานที่

งาน
วางแผน บริหาร พิจารณา และจัดสรรอัตรากําลัง
กลั่นกรองรับบรรจุอาจารยใหม
วางแผน กํากับ ติดตาม พิจารณาทุนการศึกษา
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้นเงินเดือน)
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้นเงินเดือน)
วางแผน กํากับ ติดตามงานดานศิลปวัฒนธรรม
พิจารราทบทวน ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(เลื่อนเงินเดือน) สายวิชาการ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารสถานที่
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ค. การจัดการนวัตกรรม
1) คณะจัดการงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโอกาสเชิงกลยุทธโดยใช
กระบวนการในการสรางนวัตกรรมใหมของคณะฯ คือ (1) กําหนดนโยบายในการสรางนวัตกรรม
โดยสนับสนุนใหมีการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการดานวิชาการขามศาสตร บูรณาการ
ระหว า งงานวิ ช าการ การวิ จั ย และการให บ ริ ก ารวิ ช าการ (2) จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ และข อ เสนอ
โครงการฯ (3) จัดสรรงบประมาณในสวนรายไดหนวยงาน เพื่ อสนับสนุนโครงการฯ ที่ตอบโจทย
ยุท ธศาสตร หรืออํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน การเอื้อเฟ อสถานที่ (4) ประเมิ นความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัด (5) พิจารณาผลประเมินโครงการ/การสรางนวัตกรรม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให
เหมาะสมในปการศึกษาตอไป โดยในป 2562 คณะฯ มีนวัตกรรมที่สําคัญจํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
(1.1) การเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ซึ่ง
เปนหลักสูตรนํารองที่มีการบูรณาการศาสตรตางๆ ระหวางสาขา เนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ
คณะศิลปศาสตรครบรอบปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานฯ ในปการศึกษานี้ คณะจึงสนับสนุนโอกาส
เชิงกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะบูรณาการระหวางสาขาเพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง
ความตองการของตลาดและสังคม รวมถึงความเชี่ยวชาญของคณาจารยในคณะ โดยการประสานงาน
ดานทรัพยากรบุคคล จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (English Language and Literature) ซึ่งเปนหลักสูตรนํารอง โดยมี
ตัวแทนคณาจารยจากหลากหลายสาขา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณใหผูทรงคุณวุฒิจากตางสถาบันเขา
รวมเปนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทําใหไดหลักสูตรปรับปรุงในชื่อวรรณกรรมและการศึกษา
เปรียบเทียบ (Literary and Comparative Studies) ที่มีความทันสมัยและบูรณาการองคความรูจาก
สาขาตางๆ ซึ่งนับเปนนวัตกรรมของคณะศิลปศาสตร ซึ่งแตเดิมมีธรรมเนียมของสาขา/ภาควิชาที่
เข ม แข็ ง และไม เคยมี ห ลั ก สู ต รที่ ใช ท รั พ ยากรบุ ค คลข า มสาขา หลั ก สู ต รดั งกล า ว จะเริ่ ม ใช ในป
การศึกษา 2563 และคาดหวังวาจะชวยแกปญหาภาระงานของบุคคลากร คุณสมบัติของผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และจํานวนรับเขาของนักศึกษา
(1.2) การขยายฐานการบริการวิชาการไปยังธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับงบประมาณจากรัฐบาลใหพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยพัทยา ใหเปน Medical hub ตามแนวคิด EEC ภาคตะวันออก คณะฯเล็งเห็นโอกาสเชิงกลยุทธ
ในการขยายฐานการใหบริการวิชาการแกสังคมไปยังเมืองพัทยา จึงไดจัดโครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการพัฒนาหลักสูตรอบรมตางๆใหกับประชาชนในเมืองพัทยา ทั้งนี้ ไดดําเนินการลงนามสราง
ความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ เทศบาลเมืองพัทยา ตลาดน้ํา
สี่ภาค สวนนงนุช โรงเรียนรักษภาษาจีน เพื่อจัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ และพัฒนาทักษะ
reskill/upskillตางๆ ใหกับผูที่สนใจ เด็ก เยาวชน นักศึกษาในเมืองพั ทยา คณะฯและหนวยงาน
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เทศบาลเมืองไดมีแผนการในการจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2563 แตเนื่องจากสถานการณโควิด 19
จึงไมสามารถจัดโครงการได
(1.3) การบูรณาการการวิจัยขามศาสตร และบริการวิชาการแกสังคม
สาขาวิชาภาษาไทย และจิตวิทยาไดทํางานวิจัยรวม เรื่องการใชภาษาของคนปวยโรคซึมเศรา และได
ทําสื่อวีดีทัศน เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องการใชภาษาของผูปวยโรคซึมเศรา การสังเกตอาการ
และการสื่อสารกับผูปวยLAB นกฮูก หนังสือเสียง สําหรับผูพิการทางสายตา
2) เมื่ อ คณะยุ ติ ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ งดั ง กล า ว คณะมี วิ ธี ก ารนํ า ทรั พ ยากรไป
สนั บ สนุ น โอกาสอื่ น ที่ สํ า คั ญ กว า โดยกระบวนการในการยุ ติ ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน
ประกอบดวย (1) พิจารณาผลประเมินตามตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตางๆ เชนจากระดับมหาวิทยาลัย (2) วิเคราะห SWOT และทําแผนปรับปรุง (3) ปรับแผน
ยุทธศาสตร และกลยุทธ (4) พิจารณาจัดสรร/ไมจัดสรรงบประมาณ (5) สรางนวัตกรรมอื่น เพื่อเปน
การทดแทน
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีบันทึกถึงคณะ ใหพิจารณาการดําเนินการของ
หลั ก สู ต รวิ เทศคดี ศึ ก ษา เนื่ อ งจากไม ส ามารถรั บ นั ก ศึ ก ษาได ต ามเป า จํ า นวน 3 ป ติ ด ต อ กั น
คณะกรรมการหลักสูตรวิเทศคดีศึกษา และฝายวิชาการ จึงไดหารือ เพื่อจัดทําแผนปรับปรุง และเพิ่ม
ยอดรับนักศึกษา เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิการ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) ทําใหมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติการ
ตางๆ มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล (40 คะแนน)
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการะบวนการ
คณะศิ ล ปศาสตร มี เป าหมายในการปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของ
กระบวนการทํางาน สายสนับสนุน และไดนําหลักการ PDCA พรอมแนวทางการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ EdPexมาใช เพื่ อ ปรับ ปรุงกระบวนการการทํ างาน เน น นโยบาย ‘ระบบเดิน ’ และการใช
Paperless ตัวอยางดังตารางที่ 6.6
ตารางที่ 6.6 ตัวอยางการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
หนวยงาน
ฝายการคลัง พัสดุ และ
งบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดจางบริษัท 168 Advisory เพื่อเขามาตรวจสอบระบบการทํางานของการคลัง
พั ส ดุ และงบประมาณ และปรั บ ปรุ ง ระบบการทํ า งาน เพื่ อ ให ก ารจั ด สรร
งบประมาณ อนุมัติและการควบคุมการใชงบประมาณ ระบบการเบิกจาย ระบบ
พัสดุ และการทําบัญชี มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐาน ลดความลาชาใน
ทุกขั้นตอน
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หนวยงาน
ฝายการคลัง

ฝายแผน และงบประมาณ

ฝายบริการสังคม
ฝายบริหารและทรัพยากร
มนุษย

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดนําระบบคลัง Corporate I-Cash มาใช เพื่อลดการใชระบบเช็คและเงินสด เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการทําธุรกรรม นอกจากนี้ ยังไดมีการประเมินกระบวนการ
และปรับปรุงระบบการทํางาน โดยกําหนดระยะเวลาการเบิกจาย ยืมและคืนเงินให
ชัดเจน และมีระบบที่ตรวจสอบได
ไดพัฒนาระบบการเขียนโครงการออนไลน แทนการใชระบบกระดาษ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูเขียนโครงการ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารใน
การกํากับดูแลการทํางานของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของในทุกขั้นตอน เชน สาขาวิชา
งานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ
ไดจัดทําคูมือการทํางาน และวิเคราะหการดํ าเนิ น งานในป จจุบั น เพื่อปรับ ปรุง
ระบบการทํางานครั้งใหญในปการศึกษา 2564
ในปที่ผานมาการดําเนินงานดานบุคลากรไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานดาน
ขอมูลเพื่อประกอบการพิ จารณา และดานขั้น ตอนแนวทางการดําเนิน งานดาน
ตางๆ ของฝายเพื่อดําเนินการบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีประสิทธิภาพขึ้น โดยการ
แนะนําของคณะกรรมการแตละชุดที่ใหขอคิดเห็นและแนวทางในการดําเนินงาน
(5.1) จัดทํ าฐานขอมูล ภาระงานสอนของบุ ค ลากรสายวิช าการ ขอมู ล
สัดสวนภาระงานอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแตละสาขาวิชา
ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโท เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการพิ จ ารณาจั ด สรร
อัตรากําลังและงบประมาณดานบุคลากร
(5.2) จัดทําหลักเกณฑการจัดสรรอัตราและแนวทางการบริหารอัตราวาง
(5.3) จั ด ทํ า แนวทางการพิ จ ารณาจั ด สรรและต อ สั ญ ญาจ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตามภารกิจ

ส ว นการควบคุ ม ต น ทุ น โดยรวมของระบบปฏิ บั ติ ก ารคณะฯ ได ตั้ ง กรรมการ
งบประมาณขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด สรร กํากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด สรร และการใช จาย
งบประมาณที่ ได รั บ พร อ มทั้ งบริห ารรายรับ รายจ ายให มี ค วามสมดุ ล และเหมาะสมกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตร นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดควบคุมตนทุนดวยวิธีตางๆ เชน พิจารณาคา FTES ประกอบการ
จัดสรรอัตรา สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันในคณะฯ ใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน และ
นํ า ระบบ Paperless มาใช ร วมถึ งฝ า ยการคลั งได รั บ นโยบายจากมหาวิ ท ยาลั ย ในการนํ า ระบบ
Enterprise Resource Planning (ERP) for Thammasat’s Financial Sustainability Project
เพื่อบูรณาการระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ มาใช
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ตารางที่ 6.7 กระบวนการควบคุมตนทุนดานพลังงาน
พลังงาน
ไฟฟา

วัตถุประสงค

วิธีการ/กิจกรรม

ลดการใช
พลังงานไฟฟา

-ตรวจสอบอุปกรณ
ไฟฟา
-กําหนดนโยบาย
การปด-เปดแอร
-ติดปาย
ประชาสัมพันธการ
ลดใชไฟฟา
-รณรงคการ
ประหยัดน้ํา
-ติดปาย
ประชาสัมพันธการ
ลดใชน้ํา
ลดการใชกระดาษ

น้ําประปา

กระดาษ

ลดการใช
กระดาษ

เครื่องมือควบคุม
รายงานขอมูล
การใชไฟฟา

ความถี่ในการ
ควบคุม
อัตราการใช
ไฟฟา
ประจําเดือน
จากกองคลัง

วิธีรายงาน

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธ

รายงานคา
ไฟฟาทุก
เดือน

ฝายอาคารสถานที่
/งานแผน

รอยละของการใช
ทรัพยากรและ
พลังงานที่ลดลง
(ไฟฟา)

รายงานขอมูล
การใชน้ํา

อัตราการใชน้ํา
ประจําเดือน
จากกองคลัง

เอกสาร
ขอมูลการ
ใช/จายคาน้ํา

ฝายอาคารสถานที่

รอยละของการใช
ทรัพยากรและ
พลังงานที่ลดลง
(ประปา)

-ประชุมไร
กระดาษ
-ระบบสารบรรณ
รับสงจดหมาย
ออนไลน
-สงเอกสาร
ประชาสัมพันธ
และแจงขาว
ออนไลน

ทุกเดือน

การเบิกจาย
คาถาย
เอกสาร
ประจําเดือน

ฝายบริหารทั่วไป

รอยละของการใช
ทรัพยากรและ
พลังงานที่ลดลง
(กระดาษ)

สําหรับการจัดการและดําเนินการดานสารสนเทศของคณะใหถูกตองและครอบคลุม
การใชของทุกฝาย โดยการเชื่อมตอขอมูลและสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบ
อินเตอรเน็ตของคณะและมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของคณะ พัฒนา
เว็บไซต และสื่อสังคมออนไลนของคณะรวมถึงการอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีการ
ดําเนินการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงและใชงานขอมูล รวมทั้งมีระบบจัดเก็บขอมูลเพื่อปองกันการสูญ
หาย คณะศิลปศาสตรมีวิธีการดําเนินงานดังนี้
ตารางที่ 6.8 การจัดการและดําเนินการดานสารสนเทศของคณะ
วิธีการทําใหเชื่อถือได
ฮารดแวร
คณะศิลปศาสตรโดยฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อวางแผน
จัดหาอุปกรณเพื่อใชงานของ
คณะ

วิธีการทําใหปลอดภัย

วิธีการทําใหใชงานงาย

บุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ

-มีเจาหนาที่ประจําใน
การดูแลรักษาใหพรอม
ใชงาน รวมทั้งมีอุปกรณ
สํารองสําหรับการใชงาน
โดยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงคือ
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
เพียงพอตอการใชงาน ของ
บุคลากรและบริการหนาชั้น
เรียนของนักศึกษา

-เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การรับประกันจากบริษัทที่ทําสัญญา
การดูแลรักษาเปนรายป
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ซอฟแวร
สงเสริมและจัดหาซอฟแวรที่
ถูกตองตามกฎหมายและ
เหมาะสมกับการใชงานของ
คณะ

-ใชซอฟแวรที่ถูกตองของ -ระบบใชงานงายไมซับซอน
มหาวิทยาลัย
-ประชาสัมพันธและอบรม
-ใชซอฟแวรที่ถูกตองใน การเขาใชงาน
การปองกันไวรัสของ
มหาวิทยาลัย
-มีรหัสผานของแตละบุ
คลในการเขาใชงาน

-เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข. การจัดการหวงโซอุปทาน
คณะฯ มีการจัดการหวงโซอุทานทั้งในสวนของกระบวนการ วัตถุประสงค วิธีการ
กิจกรรม เครื่องมือควบคุม ความถี่ในการควบคุม วิธีการรายงาน ผูรับผิดชอบดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 6.9
ตารางที่ 6.9 กระบวนการจัดการหวงโซอุปทาน
กระบวนการ

วัตถุประสงค

วิธีการ/กิจกรรม

เครื่องมือ
ควบคุม
ทะเบียนคุม

ความถี่ในการ
ควบคุม
ปละ 1ครั้ง

วิธีการรายงาน

ผูรับผิดชอบ

รายการพัสดุ เสนอ
ตอกรรมการ
งบประมาณ
รายการพัสดุ เสนอ
ตอกรรมการ
งบประมาณ

งานพัสดุ และ
ฝายตางๆ และ
สาขาวิชา
งาน
งบประมาณ
และงานพัสดุ

สํารวจ/นับ
จํานวนพัสดุ
คงเหลือ
จัดสรร
งบประมาณใน
การสั่งซื้อพัสดุ

ควบคุมตนทุน

1) สํารวจพัสดุคงคลังแต
ละประเภท

ควบคุมตนทุน

กรรมการ
งบประมาณ

ปละ 1ครั้ง

สํารวจความ
ตองการของ
ผูใชงาน
การคัดเลือก

จัดซื้อพัสดุที่ตรงกับ
ความตองการใน
เวลาเหมาะสม
คัดเลือกผูใหบริการ
ที่เหมาะสมที่สุด
จัดซื้อวัสดุที่มี
คุณภาพ ตรงความ
ตองการผูใช
ซื้อใหทันตามกําหนด
มีระบบบํารุงรักษา
และบริการหลังการ
ขายที่เหมาะสม
สงมอบพัสดุถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา
และขอตกลง
ตรวจสอบสินคา
หรืออุปกรณที่สั่งซือ้
รับมอบตรงตาม
กําหนดระยะเวลา
และถูกตองครบถวน
ตามสัญญา

1)พิจารณาจํานวนพัสดุที่
สั่งซื้อ 5ปยอนหลัง และ
จัดสรรงบประมาณตาม
ความจําเปน
1) กําหนดคุณสมบัติ
2)จัดทําแผนการใชงาน

ระเบียบพัสดุ

ทุกรายการ

รายการพัสดุ

สาขา หรือ
หนวยงาน

เสนอราคา หรือการ
คัดเลือก
วิธีตกลงราคา
วิธีการคัดเลือก
วิธีประกวดราคา

ระเบียบพัสดุ

ทุกรายการ

-

พัสดุ

ใบสั่งซื้อ สั่ง
จาง สัญญาจาง

ทุกรายการ

รายงานการจัดซื้อ

งานพัสดุ

กําหนดการสงมอบ

ใบสั่งซื้อ สั่ง
จาง สัญญาจาง

ทุกรายการ

รายงานการจัดสง

งานพัสดุ

รายละเอียดในการตรวจ
รับ
การตั้งกรรมการตรวจรับ

เอกสารตรวจ
รับพัสดุ

ทุกรายการ

รายงานการตรวจ
รับ

งานพัสดุ

การจัดซื้อ

การจัดสง

การตรวจรับ
พัสดุ
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กระบวนการ
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การเก็บรักษา
และจัดทํา
ทะเบียนคุม

เก็บรักษาใหเปน
หมวดหมู เรียบรอย
ถูกตองครบถวน
ลงบัญชีพัสดุ และ
จัดทําทะเบียนคุม
มีระบบเบิกจายที่
เปนระบบ และ
ตรวจสอบได

บันทึกรายการ
ทะเบียนทรัพยสิน

มีการสงเจาหนาที่ไป
อบรมเรือ่ งระเบียบ
พัสดุและการจัดซือ้
จัดจาง
ปรับปรุงการวิธีการ
ทําบันทึกรายการ
และทะเบียน
สินทรัพยใหถูกตอง
และปรับปรุงขอมูล
ใหตรงกันระหวาง
บัญชีและพัสดุ
พรอมนําขอมูลเขาใช
ในระบบ ERP

การเบิกจาย

การอบรม
พัฒนา

การปรับปรุง
ระบบการ
ดําเนินงาน

วิธีการ/กิจกรรม

เครื่องมือ
ควบคุม
ทะเบียนคุมทั้ง
ฝายพัสดุและ
บัญชี

ความถี่ในการ
ควบคุม
ทุกรายการ

ใบขอเบิกวัสดุ

ทะเบียน
เบิกจาย

การเขารวมอบรม

การตรวจสอบของบริษทั

วิธีการรายงาน

ผูรับผิดชอบ

ทะเบียนคุม
ตรวจสอบปละ 1
ครั้ง

งานพัสดุ
งานบัญชี

ทุกรายการ

เอกสารเบิกพัสดุ

เอกสารการเขา
รวมอบรม

อยางนอยปละ
1ครั้ง

เอกสารการเขารวม
อบรม

งานพัสดุ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
สาขาวิชา
รองบริหาร
และฝายพัสดุ

คณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบ
การทํางาน
บริษัท
168Advisory

เปลี่ยนชุด
ผูบริหาร

เอกสารการสอบ
ทานระบบการ
ทํางาน

รองการคลัง
และบริการ
สังคม

ในปการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตรไดจางบริษัท 168 Advisory มาเพื่อสอบทาน
ระบบการทํางานดานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ และไดดําเนินการปรับปรุงระบบการทํางานใน
สวนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) ดังนี้
(1) ระบบการจัดซื้อจัดจาง อาทิ ไมมีการสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย
วงเงินขั้นต่ําของสินคาที่ตองเปรียบเทียบขอมูลราคากลาง และไมมีการจัดทําฐานขอมูลราคากลางของ
สินคาที่ตองจัดซื้อเพื่อใชในการเปรียบเทียบไมมีเอกสารการประเมินผูขายสินคาเปนลายลักษณอักษร
ไมบันทึกคาใชจายโครงการยอยแยกบัญชีตามประเภทคาใชจาย
(2) ระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) อาทิคณะฯ บันทึกการซื้อสินทรัพยถาวร (พัสดุ)
ที่ มี มู ล ค า ต่ํ า กว า 5,000 บาท เข า บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย ถ าวร (พั ส ดุ ) ซึ่ ง ไม เป น ไปตามนโยบายของ
กรมบัญชีกลางไมมีทะเบียนรายการคงเหลือของสินทรัพยถาวร (พัสดุ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562ไม
มีการตรวจนับสินทรัพยถาวร (พัสดุ) ประจําป2562
ทั้งนี้ คณะฯ ไดตั้งกรรมการเพื่อพัฒนาปรับปรุงเรื่องดังกลาว พรอมกับจางบริษัท
168 Advisory มาทําการวางระบบเพื่อปรับปรุงการทํางาน ในปงบประมาณ 2563
ทั้งนี้ตัวชี้วัดดานผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง
ดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ภาพที่ 7.43)
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ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
วิธีการดูแลสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการใหปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุ ตรวจสอบ
วิเคราะหสาเหตุ และการแกไข มีดังนี้(1) คณะมีการดูแลและเตรียมพรอมดานความปลอดภัย(2) มี
คณะกรรมการอาคารสถานที่ และความปลอดภัย เพื่ อวางแผนดําเนิ นการด านการบริหารอาคาร
สถานที่ และความปลอดภั ย (เพิ่ งดําเนิ นการแตงตั้ง)(3) มีการจัดหาพนักงาน รปภ.เพื่อดูแลความ
ปลอดภัย ณ อาคารคณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต และอาคารคณะศิลปศาสตร ทาพระจันทร (4) ติดตั้ง
กลองวงจรปดเพื่อเฝาระวังความปลอดภัย(5) มีการตรวจสอบ ซอมแซมอุปกรณไฟฟาอยางสม่ําเสมอ
(แอรและระบบลิฟทมีสวนของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ)(6) มีการเตรียมความพรอมรับมือดานอัคคีภัย
มีเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน และจัดซอมหนีไฟ (เกิดโควิดจึงไดเลื่อนการดําเนินการออกไป)(7) การ
เขา-ออกบริเวณหองพักอาจารย ทั้งศูนยรังสิตและทาพระจันทร มีระบบปดเปดประตูอัตโนมัติ เพื่อ
ปองกันบุคคลภายนอกเขามารบกวนและความไมปลอดภัยที่จะอาจจะเกิดขึ้นได
ทั้งนี้ในภาวะฉุกเฉินคณะผูบริหารรวมประชุมและวางแผนเพื่อดําเนินงานดานตาง ๆ
ในภาวะฉุกเฉิน อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับประชาคมอยางรวดเร็วโดยสามารถทําให
ดําเนิ น งานตามภารกิ จหลั ก ของคณะไดอยางต อเนื่ อง และมี ความปลอดภั ยตอชี วิตของบุ คลากร
นักศึกษาและผูมาใชบริการ
ตารางที่ 6.10 การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
สาเหตุ
ภาวะฉุกเฉินทั่วไป
อัคคีภัย, น้ําทวม ,
แผนดินไหว, อาชญากรรม,
กอวินาศกรรม / การขูวาง
ระเบิด / ภัยทางการเมือง
/ การปดการจราจร / หรือ
ผลกระทบจากโควิด

1.
2.
3.
4.
5.

ผลกระทบ
ดานอาคารสานที่ กรณีที่ไม
สามารถเขาใชได
ดานวัสดุอุปกรณที่ไมสามารถ
เขามาใชได
ผลกระทบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บุคลากรไมสามารถเขามา
ปฏิบัติงานได
ผลกระทบดานคูคา เชน
นักศึกษาไมสามารถเขามา
ติดตอได

การจัดการ
1. แบงแผนการดําเนินการเปน 2 ระดับ
(1) มาปฏิบัติงานไดบางสวน (2) มา
ปฏิบัติงานไมไดทั้งหมด
2.สื่อสารกับบุคลากรทุกกลุมถึงแผนและ
นโยบายการปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่แตละ
ฝายรับผิดชอบ (1) ติดตอเขาใชสถานที่
การใชสถานที่ (2) จัดหาวัสดุอุปกรณหรือ
ใหยืมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน เชน การจัดซื้อโปรแกรม
zoom การใหยืมเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณสํานักงานกลับบาน ฯลฯ (3) การ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ (4) การเตรียม
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามฉุกเฉิน (5)
การใหขอมูลและชองทางติดตอเมื่อตอง
ประสานงานแตละฝาย (6) ติดตอสื่อสาร
กับผูรับบริการใหรับทราบขอมูลและ
วิธีการติดตอกับคณะ
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ผูรับผิดชอบ
คณบดี / รอง
คณบดี และหัวหนา
งานที่รับผิดชอบแต
ละฝาย

7. ผลลัพธ (450 คะแนน)
สําหรับ (1) ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ (2) ผลลัพธดานการ
มุงเนนลูกคา (3) ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร และผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล:
ผลลัพธดานการนําองคการของผูนําระดับสูง และการกํากับดูแล ไดผลการดําเนินงานดังนี้ 1
0

7.1 ผลลัพธดา นการเรียนรูข องผูเ รียน และดานกระบวนการ : ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน
และดานประสิทธิผลของกระบวนการเปนอยางไร (120 คะแนน)
จากผลิตภัณฑหลักของคณะฯ ซึ่งประกอบไปดวย ดานการเรียนการสอน และดานการ
บริการสังคม ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 (ปการศึกษา 2562) สะทอนใหเห็นผลลัพธ
ดานผูเรียน และดานกระบวนการดังตอไปนี้
7.1ก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานบริการที่มุงเนนลูกคา
1) ดานการเรียนการสอน ไดแก
(1.1) คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทีเ่ ขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next
Generation Leadership) /Entrepreneur /Digital skills คุณลักษณะ GREATS เปนเปาหมาย
หลักในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกทั้งยังเปนตัวชี้วัดที่ใชวัดความสําเร็จของ
ยุ ท ธศาสตร ค ณะศิ ล ปศาสตร อย า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากในป ก ารศึ ก ษา 2562 เป น ป แ รกที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดใหมีการสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของนักศึกษา GREATS และมีจํานวน
นักศึกษาคณะศิลปศาสตรเขาสอบจํานวนนอย ดังนั้นในการรายงานครั้งนี้จึงยังไมสามารถวัดผลใน
สวนนี้ได อยางไรก็ตามคณะศิลปศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการทดสอบดังกลาว
โดยมีนโยบายที่จะตั้งงบประมาณเพื่อการจัดสอบใหกับนักศึกษาโดยเฉพาะ
(1.2) ผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนตัวชี้วัดที่วัดเปนครั้งแรกซึ่งจากขอมูล
แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ไดแก รอยละของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC (86.72) อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานมีแนวโนมต่ําลง สวนผลการ
ดําเนินงานในสวนของรอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่
กําหนดไว (CBT) ร อยละของนั ก ศึ ก ษาที่ไมใ ชส าขาวิ ช าภาษาอั งกฤษที่ผ าน TOEIC ตามเกณฑ ที่
กําหนดไว (47.37 และ 44.59) มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนด อยางไรก็ตามผลการ
ดํ า เนิ น งานดี ก ว า ในป ที่ ผ า นมา และมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น ส ว นร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ใ ช ส าขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่กําหนดไว (CBT) ซึ่งมีการวัดเปนครั้งแรกในปการศึกษา
นี้ ผลการประเมินในปการศึกษานี้ยังต่ํากกวาคาเปาหมาย (46.67) (ภาพที่ 7.1-7.4)
1

สําหรับผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับคูเทียบนั้น คณะฯ อยูในระหวางประสานงานกับคูเทียบเพื่อขอขอมูล ดังนั้น
ในการรายงานครั้งนี้จึงยังไมปรากฏในสวนของผลการดําเนินงานเมื่อพิจารณากับคูเทียบ
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ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางรอยละของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET กับ TOEIC ทั้งในกลุมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และที่ไมใช
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TOEIC มีรอยละสูง
กวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET คอนขางมาก สวนรอยละของนักศึกษาที่
ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET และ TOEIC มีคอนขางต่ํา และไมมีความแตกตางกัน
มากนัก (ภาพที่ 7.5-7.6)
(1.3) รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่
สาม เนื่องจากลักษณะเดนของคณะศิลปศาสตร ไดแก ความหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่ไมใชภาษาอังกฤษ โดยพบวาในปการศึกษา 2562 คณะฯ มีนักศึกษาที่
ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่สามต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 45.15)
(ภาพที่ 7.7)
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.1 ร อยละของนั กศึ กษาสาขาวิชาภาษาอั งกฤษที่ ภาพที่ 7.2 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษที่ ผ า น
สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่กําหนดไว (CBT) (เกณฑ 61 TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน)
คะแนน)
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ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์
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ผลลัพธ์
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ภาพที่ 7.3 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ใ ช ส าขาวิ ช า ภาพที่ 7.4 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน
ภาษาอัง กฤษที่ ส อบผ า น TU-GET ตามเกณฑ ที่ กําหนดไว TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน)
(CBT) (เกณฑ 61 คะแนน)
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ค่าเป้าหมาย

TU-GET

TOEIC
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TU-GET

TOEIC

100

100

80

80
60

60

40

40

20

20
0

0
2560/61

2561/62

2560/61

2562/63

2561/62

2562/63

ภาพที่ 7.5 เปรี ย บเที ย บร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า ภาพที่ 7.6 เปรี ย บเที ย บร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ใ ช ส าขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET และ TOEIC
ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET และ TOEIC
100
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ผลลัพธ์
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ภาพที่ 7.7 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ผ า นเกณฑ ก ารทดสอบ
ความสามารถดานภาษาที่สาม

(1.4) ร อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ผ า นมาตรฐาน และค า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น
คุณภาพภายใน
(1.4.1) ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2562 คณะฯ มีหลักสูตร
ปริญ ญาตรี ท่ีผ านเกณฑม าตรฐานเป นไปตามค าเปาหมายที่กําหนด (ร อยละ 100) โดยมี ผ ลการ
ดําเนินงานดีกวาในปที่ผานมา นอกจากนี้คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรปริญญาตรี
ในภาพรวมทุกหลักสูตรยังสูงกวาเกณฑที่กําหนด และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น
(1.4.2) ระดับปริญญาโท สําหรับปริญญาโท ในปการศึกษา 2562
คณะฯ มีหลักสูตรปริญญาโทที่ผานเกณฑมาตรฐานต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนด (รอยละ 92.86)
อยางไรก็ตามรอยละของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํามีแนวโนมสูงขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาเปาหมายที่
กําหนด อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในอนาคต
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ภาพที่ 7.8 รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ผานมาตรฐาน
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ภาพที่ 7.9 ค าเฉลี่ ย ผลประเมิ นคุ ณ ภาพภายในของหลั ก สู ต ร
ปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.10 ร อ ยละของหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ผ า น ภาพที่ 7.11 คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร
มาตรฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา

(1.5) ร อยละของบัณ ฑิตที่มีงานทํา แมปจจัยภายนอก อาทิ ปญ หาการแผ
กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทําใหรอยละของบัณฑิตที่มีงานทํามีแนวโนมลดต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนด โดยเฉพาะโครงการพิเศษ ทั้งโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (88.46 และ 57.28) แตใน
สวนของบัณฑิตโครงการปกตินั้น กลับพบวารอยละของบัณฑิตที่มีงานทํายังคงมีคาสูงกวาคาเปาหมาย
ที่กําหนดไว (92.56) (ภาพที่ 7.12-7.15)
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ภาพที่ 7.12 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการปกติ

ภาพที่ 7.13 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาไทย
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ภาพที่ 7.14 ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านทํ า โครงการพิ เ ศษ ภาพที่ 7.15 เปรียบเทียบรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําทั้งสามกลุม
ภาษาอังกฤษ

(1.6) รอยละของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่นําเสนอผลงานในเวที
วิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติ ในปการศึกษา 2562
คณะฯ มีรอยละของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่ออกไปนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด (11.46)
แมจะต่ํากวาในปการศึกษาที่ผานมา อยางไรก็ตามในสวนของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกนั้นมีจํานวนลดลง และต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (ภาพที่
7.16-7.17)
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ภาพที่ 7.16 รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ ภาพที่ 7.17 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ทุ น
นํ า เสนอผลงานในเวที วิ ช าการระดั บ ชาติ และหรื อ ตี พิ ม พ / สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติ

2) ดานการบริการสังคม
(2.1) การบริการวารสารวิชาการ วารสารทั้ง 5 วารสารของคณะฯ ไดรับการ
รับรองวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ (TCI 1) แมในปงบประมาณ 2563 จะมีวารสารที่อยูใน TCI 1
ลดลงก็ตาม ทั้งนี้วารสารของคณะฯ ไดรับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีจํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพ

หนา 110

ลงในวารสารวิ ช าการของคณะฯ ในภาพรวมเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะความนิ ย มจาก
บุคคลภายนอก (ภาพที่ 7.18-7.21)
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ภาพที่ 7.19 จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงในวารสารวิชาการ
ของคณะฯ ในภาพรวม
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ภาพที่ 7.18 รอยละของวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ
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ภาพที่ 7.20 จํานวนบทความของบุคลากรภายในที่สงมาลงตีพิมพ ภาพที่ 7.21 จํ านวนบทความของบุ คลากรภายนอกที่ ส งมาลง
ในวารสารวิชาการของคณะฯ
ตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะฯ

(2.2) การบริการโครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บ
คาธรรมเนียม ในปงบประมาณ 2563 คณะฯ มีจํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบ
เก็บคาธรรมเนียมสูงกวาเปาหมายที่กําหนด (1,427 คน) แตดวยบริบทแวดลอมตาง ๆ โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจ ทําใหจํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบจากนโยบายการเวนระยะหางทางสังคมของรัฐบาล
อยางไรก็ตามคณะฯ ไดปรับตัวดวยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการมาเปนออนไลน และไดเพิ่มการ
ใหบริการแบบไมเสียคาธรรมเนียมมากขึ้นเพื่อชวยเหลือประชาชนที่วางงาน ทําใหในปงบประมาณ 2563
คณะฯ มีจํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
(4,195 คน) เชนเดียวกับจํานวนชุมชน/องคกร/หนวยงานที่เขามารับบริการวิชาการ (13 ชุมชน/องคกร/
หนา 111

หนวยงาน) นอกจากนี้คณะยังใหบริการวิชาการผานโครงการศิลปเสวนา โดยเฉพาะการใหบริการทาง
ออนไลน โดยในปงบประมาณ 2563 คณะฯ มีผูเขารวมโครงการจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวง 6 เดือน
หลัง (4,195 คน) (ภาพที่ 7.24-7.27)
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ภาพที่ 7.24 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบ ภาพที่ 7.25 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคม
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ภาพที่ 7.26 จํานวนชุมชนที่เขามารับบริการทางสังคม
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ภาพที่ 7.27 จํานวนคนที่เขารวมโครงการศิลปเสวนา

7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
สําหรับผลการดําเนินงานในสวนของประสิทธิผลของกระบวนการทํางานที่สําคัญ
ของคณะฯ ซึ่ง ไดแก ดานการเรียนการสอน และดานบริการสังคมปรากฏผลดังนี้
1) ดานการเรียนการสอน
(1.1) อัตรารับนักศึกษาใหม
(1.1.1) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด ในปการศึกษา 2562 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อ
เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนดสูงกวาคาเปาหมาย (90) แมจะมีแนวโนมลดลง โดย
โครงการปกติ และโครงการพิเศษภาษาไทยมีอัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย (97.5 และ 97.14) ยกเวน โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษที่ มี อัตรารับนั ก ศึก ษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่
หนา 112

กําหนดไวต่ํากวาคาเปาหมาย (78.33) แตอัตรารับของโครงการฯ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอีก
สองโครงการ (ภาพที่ 7.28-7.32)
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ภาพที่ 7.28 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเที ยบกับ ภาพที่ 7.29 อั ต รารั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี เ มื่ อ
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด
เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการปกติ)
ค่าเป้าหมาย
120

114

100

ผลลัพธ์

106.67

100

90

97.14

70
60

80

80

ค่าเป้าหมาย

80

ผลลัพธ์

80

80

80
60

80
76.21

75.67

78.33

2560/61

2561/62

2562/63

50

80

40
30

40

20

20
2560/61

2561/62

2562/63

ภาพที่ 7.30 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเที ยบกับ ภาพที่ 7.31 อั ต รารั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี เ มื่ อ
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการพิเศษภาษาไทย)
เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ)
โครงการปกติ
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ภาพที่ 7.32 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อ
เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนดของทั้งสามกลุม

(1.1.2) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ในสวนของ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในภาพรวม ในป ก ารศึ ก ษา 2562 คณะฯ มี อั ต รารั บ นั ก นั ก ศึ ก ษาใหม ร ะดั บ
หนา 113

บัณฑิตศึกษาต่ํากวาคาเปาหมาย (48.53) ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโทภาษาไทย
(48.53) โครงการปริญญาโทภาษาอังกฤษ (46.51) และโครงการปริญญาเอกภาษาไทย (40) ยกเวน
โครงการปริญญาเอกภาษาอังกฤษที่อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษายังคงสูงกวาคาเปาหมาย
อยางไรก็ตามอัตราการรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรปริญญาปริญญาโทภาษาอังกฤษ และโครงการ
ปริญญาเอกภาษาไทยที่ในปการศึกษา 2562 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโทภาษาไทย และอัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกภาษาอังกฤษมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 7.33-7.38)
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ภาพที่ 7.33 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 7.34 อั ต รารั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โครงการปริญญาโทภาษาไทย
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ภาพที่ 7.35 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ ภาพที่ 7.36 อั ต รารั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ปริญญาโทภาษาอังกฤษ
โครงการปริญญาเอกภาษาไทย
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ภาพที่ 7.37 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ ภาพที่ 7.38 เปรี ย บเที ย บอั ต รารั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ร ะดั บ
ปริญญาเอกภาษาอังกฤษ
บัณฑิตศึกษา

หนา 114

(1.2) จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนดไว ในป
การศึกษา 2562 คณะฯ ยังคงมีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนดไวสูงกวาคา
เปาหมายที่กําหนดไว (161 คน) อยางไรก็ตามจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนด
ไวมีแนวโนมลดต่ําลงอันเนื่องมาจากปญหาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทําให
ไมสามารถเดินทางเขาออกระหวางประเทศได (ภาพที่ 7.39)
(1.3) จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน
ตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กําหนดไวในแผน เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ทําใหในปการศึกษา 2562 คณะฯ ไมมีนักศึกษาที่ออกไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม
กิจกรรมในตางประเทศ ในขณะที่ในปที่ผานมาคณะฯ มีนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม
กิจกรรมในตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กําหนดไวในแผนคอนขางสูง (ภาพที่ 7.40)
2) ดานการบริการสังคม ไดแก รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในหลักสูตร (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย) โดยในปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนป
แรกที่คณะฯ เก็บขอมูลอัตราผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร และผล
การดําเนินงานปรากฏวา คณะฯ มีรอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
(ภาพที่ 7.41)

ค่าเป้าหมาย
250
200

ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย
35

194
161

153

150
100

150

150

150

29

30
25

ผลลัพธ์

21

20
15

20

20

20

10

50

5

0
2560/61

2561/62

2562/63

0

0
2560/61

2561/62

2562/63

ภาพที่ 7.39 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่ ภาพที่ 7.40 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม
กําหนดไว
กิจกรรมในตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กําหนดไวในแผน

หนา 115

ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.41 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (โครงการบริการสังคมแบบ
เสียคาใชจาย)

7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน
ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2563 การประเมินในสวนของผลลัพธดานการจัดการหวงโซ
อุปทาน คณะฯ ยังไมไดดําเนินการวัด โดยคณะฯ กําหนดใหมีการเก็บขอมูลและประเมินผลลัพธใน
ปงบประมาณ 2564 อยางไรก็ตามมีตัวชี้วัด 2 ตัวที่คณะฯ มีการวัดประเมินผล ไดแก ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ. และอัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายได
เทียบรายจาย) โดยพบวา
1) ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การแก ไ ขป ญ หาของแม บ า น/รปภ.
ปงบประมาณ 2563 เปนปแรกเชนเดียวกันที่คณะฯ เก็บขอมูลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ. ซึ่งผลการประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอการแกไข
ปญหาของแมบาน/รปภ.ต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนด (3.79) (ภาพที่ 7.42)
2) อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) ในปงบประมาณ
2563 คณะฯ มีอัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) สูงกวาคาเปาหมาย (1.42)
แมจะเปนการรายงานขอมูลในรอบ 9 เดือน และมีแนวโนมที่จะมีอัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน
(รายไดเทียบรายจาย) สูงขึ้นเรื่อย ๆ (ภาพที่ 7.43)
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.42 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อการแกไขปญหา ภาพที่ 7.43 อั ตราส ว นสภาพคล องด านการเงิ น (รายได เ ที ย บ
ของแมบาน/รปภ.
รายจาย) (ป 2562/63 รอบ 9 เดือน)
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3) รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ใน
สภาวะฉุกเฉิน อาทิ ปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชวงปการศึกษา 2562 ภาค
การศึกษาที่ 2 คณะฯ ไดปรับวิธีการสอนจากชั้นเรียนมาเปนการสอนออนไลน โดยคณะฯ มีรอยละ
ของรายวิชาที่สามารถปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินต่ํากวาคาเปาหมายเพียง
เล็กนอย (46.85) ทั้งในระดับปริญญาตรี (49.89) และระดับบัณฑิตศึกษา (46.8) (ภาพที่ 7.44-7.47)
4) รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการทางจิตวิทยา และการปรึกษา
ที่ไดรับบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.) จุดเดนของคณะฯ ไดแก การมีศูนยบริการ
ทางจิตวิทยา และการปรึกษา โดยในปงบประมาณ 2563 เปนปแรกที่คณะฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูล
รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการทางจิตวิทยาและการปรึกษาที่ไดรับบริการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.) ซึ่งผลการดําเนินงานยังต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนด (66.8) ซึ่ง
คณะฯ จะไดมีการพัฒนาการใหบริการดังกลาวตอไปในอนาคต (ภาพที่ 7.48)
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ภาพที่ 7.44 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลน ภาพที่ 7.45 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ
เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ภาพรวม)
เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับปริญญาตรี)
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.46 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลน ภาพที่ 7.47 เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ
เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
เกิ ด เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น ระหว า งระดั บ ปริ ญ ญาตรี กั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 7.48 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการ
ทางจิตวิทยาและการปรึกษาที่ไดรับบริการตามระยะเวลาที่
กําหนด (ภายใน 24 ชม.)

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (80 คะแนน)
สําหรับในประเด็นผลลัพธการมุงเนนลูกคา ทั้งในสวนของผูเรียน และลูกคากลุมอื่น ผลการ
ดําเนินงานในป 2562/2563 พบวา
7.2ก ผลลัพธดานการมุงเนนผูเ รียน และลูกคากลุมอื่น
1) ความพึงพอใจของผูเรียน และลูกคากลุมอื่น ในปการศึกษา 2562 ความพึง
พอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT สูงกวาคาเปาหมาย (91) โดยสูงกวา 2 ปที่
ผานมา และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในปการศึกษาถัดไป สวนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหาร
จัดการของหลักสูตร ไดแก
(1.1) ระดับปริญญาตรี ผลการดําเนินงานพบวา แมความพึงพอใจของ
นักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะต่ํากวาปที่ผานมา แตผล
การดําเนินงานยังคงสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด (4.24) ทั้งโครงการปกติ (4.2) และโครงการพิเศษ
ภาษาไทย (4.04) สวนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ
ของหลักสูตรต่ํากวากวาเปาหมาย (3.81) (ภาพที่ 7.49-54)
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ภาพที่ 7.49 ความพึ ง พอใจของนายจ า งที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ตาม ภาพที่ 7.50 ความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาในภาพรวมต อการ
คุณลักษณะ GREAT
บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.51 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ ภาพที่ 7.52 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ
ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.53 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ ภาพที่ 7.54 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

(1.2) ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา 2562 ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสูงกวาคาเปาหมายที่
กําหนด (4.38) ทั้งในโครงการปกติ (4.54) และโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (4.27) ยกเวนโครงการ
พิเศษภาษาไทยที่มีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตรต่ํากกวาคาเปาหมาย
(ภาพที่ 7.55-59
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ภาพที่ 7.55 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในภาพรวมต อ การ ภาพที่ 7.56 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต อ การ
บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
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ภาพที่ 7.57 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในภาพรวมต อ การ ภาพที่ 7.58 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต อ การ
บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษ
ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ)
โครงการปกติ

โครงการพิเศษภาษาไทย

โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ
5
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4
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ภาพที่ 7.59 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม
ตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

2) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ในปการศึกษา 2562 ในภาพรวมความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด (4.55) แมจะลดลงกวาปที่ผานมา (ภาพที่ 7.60) โดย
(2.1) ระดับปริญญาตรี ในภาพรวมความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรีสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด (4.44) ทั้งในโครงการปกติ (4.51) โครงการพิเศษภาษาไทย
(4.39) และโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (4.43) โดยมีความพึงพอใจสูงกวาในปที่ผานมาและมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ยกเวนโครงการพิเศษภาษาไทยที่มีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 7.61-7.65)
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ภาพที่ 7.60 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย

ภาพที่ 7.61 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ
ปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.62 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.63 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ
ปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.64 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.65 เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต ใน
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพรวมระดับปริญญาตรี

(2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาพรวม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (4.71) ทั้งโครงการปกติ (4.57) โครงการพิเศษ
ภาษาไทย (4.83) และโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (4.74) โดยเฉพาะโครงการพิเศษภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษที่ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโนมสูงขึ้น (ภาพที่ 7.667.70)
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ภาพที่ 7.66 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
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5
4.5

ผลลัพธ์

4.65

4.7

4

4

ค่าเป้าหมาย
4.83

5
4.5

4

4

4

3.5

3.5

3

2560/61

2561/62

3

2562/63

ผลลัพธ์

4.68

4.74

4.74

4

4

4

2560/61

2561/62

2562/63

ภาพที่ 7.68 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.69 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ
บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
โครงการปกติ

โครงการพิเศษภาษาไทย

โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ
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ภาพที่ 7.70 เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ใน
ภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา

3) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ความผูกพันของนักศึกษาและศิษย
เกาที่มีตอคณะ เปนการพิจารณาจํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร และจํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับ
การสนับสนุนจากศิษยเกา โดยผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 พบวา จํานวนศิษยเกาที่มาเปน
วิทยากรใหกับคณะฯ มีมากกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (8 คน) และมีแนวโนมสูงขึ้น สวนจํานวน
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ทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกานั้นมีจํานวนผูใหทุนต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด (12 คน)
(ภาพที่ 7.71-7.72)
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ภาพที่ 7.71 จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร
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ภาพที่ 7.72 จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษย
เกา

4) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการสังคม
(4.1) วารสารวิชาการ ในปงบประมาณ 2562 คณะฯ ยังไมไดดําเนินการ
ในการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการวารสารวิชาการ อยางไรก็ตามคณะฯ มีแผนที่จะเก็บ
ขอมูลดังกลาวในปงบประมาณ 2563
(4.2) โครงการบริ ก ารเพื่ อ สั ง คมแบบเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มและไม เ ก็ บ
คาธรรมเนียม
(4.2.1) ความพึงพอใจตอโครงการบริการสังคม ในภาพรวม
ผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการใน
ระดับที่สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด (4.46) เชนเดียวกันความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการ
บริการสังคมแบบใหเปลา และแบบเสียคาใชจาย (โครงการอบรม) มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของโครงการในระดับที่สูงกวาคาเปาหมาย โดยเฉพาะความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการ
สังคมแบบเสียคาใชจายมีแนวโนมสูงขึ้น (ภาพที่ 7.73-7.76)
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ภาพที่ 7.73 ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารโครงการบริ การ ภาพที่ 7.74 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม
สังคม (โครงการอบรม) ในภาพรวม
แบบใหเปลา (โครงการอบรม)
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.75 ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารโครงการบริ ก าร ภาพที่ 7.76 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการ
สังคม แบบเสียคาใชจาย
บริการสังคม

(4.2.2) ความพึงพอใจของผู้ท่ีมาใช้บริการโครงการบริการ
สังคมทีม่ ีต่อประโยชน์ทไ่ี ด้รับจากโครงการ ผูมาใชบริการโครงการบริการสังคมมีความพึงพอใจตอ
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการสูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะในปการศึกษา 2562 (4.57) โดยผูใชบริการโครงการ
บริการสังคมมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการสูงกวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้แมในชวงที่ผานมาโครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจายผลการดําเนินงานจะต่ํากวาคาเปาหมาย
แตในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมาย (4.57) (ภาพที่ 7.77-7.80)
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ภาพที่ 7.77 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการ ภาพที่ 7.78 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่
สังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (ในภาพรวม)
มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบให
เปลา)
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.79 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการ ภาพที่ 7.80 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการ
สังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการ บริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้งสองประเภท
สังคมแบบเสียคาใชจาย)

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (80 คะแนน)
7.3ก ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
1) ดานบุคลากรสายวิชาการ โดยในปงบประมาณ 2563 (1) คณะฯ มีรอยละของ
อาจารยวุฒิปริญญาเอก สูงกวาคาเปาหมาย (40) และสูงกวาในชวงสองปที่ผานมา (2) มีจํานวน
อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการสูงกวาคาเปาหมาย (123) ทั้งอาจารยชาวไทย (6 คน) และอาจารยชาว
ตางประเทศ (3 คน) โดยเฉพาะชาวตางประเทศมีแนวโนมที่จะมีอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการ
สูงขึ้น (3) มีอัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงสูง
กวาคาเปาหมาย (20.42) และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน (4) มีจํานวนอาจารยที่มีบทบาทใน
สมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติสูงกวาคาเปาหมาย (13 คน) มากกวาในปที่ผานมา และมีแนวโนมสูงขึ้น
และ (5) อยางไรก็ตามคณะฯ มีอัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการมากกวาคาเปาหมายที่
กําหนดไว และมีแนวโนมสูงขึ้น (3.77) (ภาพที่ 7.81-7.87)
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ภาพที่ 7.82 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
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ภาพที่ 7.83 จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการ
ที่สูงขึ้น
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.84 จํ า นวนอาจารย ช าวต า งประเทศที่ ไ ด รั บ ตํ า แหน ง
วิชาการที่สูงขึ้น
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ภาพที่ 7.81 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก
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ภาพที่ 7.85 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอ ภาพที่ 7.86 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือ
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
วิชาชีพ หรือจํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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ภาพที่ 7.87 อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ

สําหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในดานการวิจัย ผลการดําเนินงาน
ในป ง บประมาณ 2563 พบว า ผลการดํ า เนิ น งานที่ สู ง กว า ค า เป า หมายที่ กํ า หนด ได แ ก จํ า นวน
โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (6 โครงการ) จํานวนเงินทุนสนับสนุนจาก
แหลงทุนภายนอกสถาบัน (1,643,000 บาท) และรอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
(66.67)
ส ว นการดํ า เนิ น งานที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานต่ํ า กว า ค า เป า หมาย ได แ ก
อัตราสวนของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมาย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(9.13) อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุนภายใน (1.59) จํานวน
ตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ (1 เรื่อง) และจํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อ
เทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนดไวในแผน (1,032,500 บาท) (ภาพที่ 7.88-7.94)
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ภาพที่ 7.88 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ ภาพที่ 7.89 จํานวนโครงการวิจัยที่ไ ด รับเงินทุนสนับ สนุ น จาก
ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและ แหลงทุนภายนอก
ระดั บ นานาชาติ (Scopus) ต อ อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ
นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9
เดือน)
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ภาพที่ 7.90 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ภาพที่ 7.91 อั ต ราเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย ระหว า งทุ น
สถาบัน
ภายนอกเทียบกับแหลงทุนภายใน
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ภาพที่ 7.92 จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ
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ภาพที่ 7.93 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว

ผลลัพธ์
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ภาพที่ 7.94 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่
อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนดไวในแผน

2) ด า นบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในป ง บประมาณ 2563 คณะฯ มี ร อ ยละของ
โครงการเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะให กั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ นที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ามแผนสู ง กว า
เปาหมายที่กําหนด (100) อยางไรก็ตามจํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการยังต่ํากวาคา
เปาหมาย และอัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุนยังคงสูงกวาคาเปาหมาย แตถือวาอัตรา
การลาออกลดลงกวาปที่ผานมา และมีแนวโนมที่จะลดลงในอนาคต (ภาพที่ 7.95-7.97)
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ภาพที่ 7.95 ร อ ยละของโครงการเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะให กั บ ภาพที่ 7.96 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ
บุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ค่าเป้าหมาย
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ภาพที่ 7.97 อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล: ผลลัพธดานการนําองคการของผูนําระดับสูง
และการกํากับดูแลมีอะไรบาง (80 คะแนน)
7.4ก การนําองคกร การกํากับดูแลองคกร
1) ความถี่ที่ผูบริหารถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ ใหกับคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ และจํานวนบุคคลที่ไดรับขอมูลขาวสารของคณะฯ ผานทางชมเว็บไซต ในปงบประมาณ
2562 คณะฯ มีความถี่ในการจัดกิจกรรมการถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ สูงกวาคาเปาหมาย (7 ครั้ง)
และมี จํ า นวนบุ ค คลที่ ไ ด รั บ ข อ มู ล ข า วสารของคณะฯ ผ า นทางชมเว็ บ ไซต ม ากกว า ค า เป า หมาย
เชนเดียวกัน (104,423 ครั้ง) (ภาพที่ 7.98-99)
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ภาพที่ 7.98 ความถี่ที่ผูบริหารถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ ใหกับ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
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ภาพที่ 7.99 จํานวนบุคคลที่ไดรับขอมูลขาวสารของคณะฯ
ผานทางชมเว็บไซต

2) ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
คณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการ
บริหารงานของผูบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนการประเมินในปแรกนั้น ผลการประเมิน
ในภาพรวมยังต่ํากวาคาเปาหมาย (3.88) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา หลักธรรมาภิ
บาลที่มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑ ไดแก หลักภาระความรับผิดชอบ (4.01) อาทิ การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว ความรับผิดชอบตอความคาดหวัง
ของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ สํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ (ภาพที่ 7.100)
ภาพรวม

3.88

10. หลักมุง่ เน้นฉันทามติ

3.82

9. หลักความเสมอภาค

3.87

8. หลักนิตธิ รรม

3.90

7. หลักการกระจายอํานาจ

3.74

6. หลักการมีสว่ นร่วม

3.94

5. หลักความโปร่งใส

3.94

4. หลักภาระความรับผิดชอบ

4.01

3. หลักการตอบสนอง

3.96

2. หลักประสิทธิภาพ

3.86

1. หลักประสิทธิผล

3.83
1.00

1.80

2.60

3.40

4.20

5.00

ภาพที่ 7.100 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

3) รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด ในปงบประมาณ
2563 คณะฯ มี รอยละของการจั ดการขอร องเรี ยนตามระยะเวลาที่กําหนดสูงกว าคาเป าหมายที่
กําหนด (100) โดยเฉพาะในสวนของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและผูปกครองไม
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ปรากฏขอรองเรียน สําหรับในกลุมนักศึกษามีรอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่
กําหนดสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดเชนเดียวกัน (100) (ภาพ 7.101-7.105)
5) ร อยละของการใชท รัพ ยากร และพลังงานที่ลดลง ในป งบประมาณ 2563
คณะฯ มีค วามรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นเนื่ องจากพบวา รอยละของการใชพลังงานไฟฟ า และ
กระดาษ (แผน) ลดลงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (23.39 และ 63.89) โดยเฉพาะการใชกระดาษ
(แผน) ที่มีรอยละของการใชลดลงจากปที่ผานมาถึง 47.71 อยางไรก็ตามในสวนของประปานั้น คณะฯ
ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (ภาพที่ 7.106-7.108)
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ภาพที่ 7.101 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่ ภาพที่ 7.102 ร อ ยละของการจั ด การข อ ร อ งเรี ย นตาม
กําหนด
ระยะเวลาที่ กํ า หนด กลุ ม บุ ค ลากรสายวิ ช าการ (ไม มี ข อ
รองเรียน)
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ภาพที่ 7.103 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่ ภาพที่ 7.104 ร อ ยละของการจั ด การข อ ร อ งเรี ย นตาม
กําหนด กลุมบุคลากรสายสนับสนุน (ไมมีขอรองเรียน)
ระยะเวลาที่กําหนด กลุมนักศึกษา
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ภาพที่ 7.105 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่ ภาพที่ 7.106 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง
กําหนด กลุมผูปกครอง (ปงบประมาณ 2563 ไมมีขอรองเรียน)
(ไฟฟ า ) (ประเมิ น เป น ป แ รกและประมาณการจากข อ มู ล 6
เดือน)
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ภาพที่ 7.107 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง ภาพที่ 7.108 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง
(ประปา) (ประเมิ น เป น ป แ รกและประมาณการจากข อ มู ล 9 (กระดาษ) (ประมาณการจากขอมูล 9 เดือน)
เดือน)

7.4ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
การประเมินผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เปนการประเมินจากคะแนนการ
ประเมิ น แผนกลยุ ท ธ โดยในป ง บประมาณ 2563 คาดว า คณะฯ จะมี ผ ลการประเมิ น เท า กั บ ค า
เปาหมายที่กําหนด (70) โดยอาจลดลงกวาในปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากปญหาจากสถานการณ
การแผ ร ะบาดของเชื่ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การในบางกลยุ ท ธ ไ ม ส ามารถบรรลุ ต าม
เปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ภาพ7.109)
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ภาพที่ 7.109 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ (ประมาณการจากการประเมินรอบ 6 เดือน)
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณการเงิน
และตลาดของคณะ (สํานัก/สถาบัน) เปนอยางไร (90 คะแนน)
7.5ก ผลลั พ ธ ด า นการเงิ น และตลาด ในป ง บประมาณ 2563 คณะฯ (1) มี สั ด ส ว น
งบประมาณที่ พึ่ ง พารั ฐ กั บ รายได ข องหน ว ยงานสู ง กว า ค า เป า หมาย และเพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ ผ า นมา
(142.13) (2) มีสถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) ต่ํากวาเปาหมาย และมีแนวโนม
ลดลง (-1.19) เนื่องจากสถานการณการณการแผระบาดของเชื้อไวรัสโควด-19 (3) ในขณะที่มสี ัดสวน
รายไดในพันธกิจดานการเรียนการสอนสูงกวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมสูงขึ้น (28.22) แตมีสัดสวน
รายไดจากการบริการวิชาการ) ต่ํากวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมลดลง (71.73) (4) อยางไรก็ตาม
คณะฯ มีงบประมาณเงินรายไดสวนงานที่จัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
(รายได/รายจายจริง) สูงกวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (11.12) (ภาพที่ 7.110-7.114)
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ภาพที่ 7.110 สั ด ส ว นงบประมาณที่ พึ่ ง พารั ฐ กั บ รายได ข อง ภาพที่ 7.111 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย)
หนวยงาน (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน)
(ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน)
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ภ าพที่ 7.112 สั ด ส ว น รายไ ด จ ากการเ รี ย นการสอน ภาพที่ 7.113 สั ด ส ว นรายได จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ
(ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน)
(ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน)
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ภาพที่ 7.114 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง)
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