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คํานํา 

รายงานผลการดําเนินการฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายแนวทางการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร

เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงกลยุทธที่กําหนดไว โดยใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) เปนกรอบในการกําหนดวิธีและระบบการทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนและบุคลากร ตลอดจนกําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาในดานตางๆ และรายงานผลลัพธการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดดังกลาวในปการศึกษา 2562 ที่ผานมา เพ่ือนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหและประเมินตนเองวาคณะฯ มีการ

พัฒนาหรือมีจุดที่ยังตองปรับปรุงการทํางานหรือไมอยางไร 

ต้ังแตคณะฯ ไดเริ่มใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศเปนเครื่องมือในการประเมิน

คุณภาพในระดับคณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต้ังแตปการศึกษา 2560 น้ัน ผูบริหารไดจัดทําแผนการ

ดําเนินงานและรายงานการเตรียมพรอมในการรับการประเมินตามแนวทาง EdPEx ตอมหาวิทยาลัยมาอยาง

ตอเน่ือง และไดเขารับการอบรมเกณฑที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดโดยคณะเอง รวมถึงการรวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณะหรือหนวยงานที่ไดรับการประเมินตามแนวทาง EdPEx ในรุนแรกๆ ตลอดจนสงตัวแทน

ผูบริหารและอาจารยเขารับการอบรมผูตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดน้ีไดชวยให

ผูบริหารมีความเขาใจและเห็นประโยชนของการใชแนวทาง EdPEx ในการพัฒนาคณะฯ ตามบริบทและเปาหมาย

ของคณะฯ เองมากย่ิงขึ้น  

 ในปการศึกษา 2562 น้ีเปนปแรกที่คณะฯ ไดจัดทํารายงานและเขาสูกระบวนการประเมินอยางเต็ม

รูปแบบ สิ่งที่คณะฯ ไดรับในการทํางานตามแนวทาง EdPEx และการจัดทํารายงานฉบับน้ี คือ การหันมาให

ความสําคัญมากขึ้นกับการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน การเรียนรูที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนและผูมีสวน

ไดสวนเสียตางๆ ไดเห็นความสําคัญของการทํางานที่เปนระบบ และเริ่มเรียนรูที่จะนําขอมูลมาวิเคราะหและชวยใน

การกําหนดทิศทางการทํางาน อยางไรก็ตามคณะฯ ตระหนักวายังมีจุดที่ตองพัฒนาอีกหลายดาน และหวังเปน

อยางย่ิงวาทางคณะผูประเมินจะชวยสะทอนและช้ีประเด็นที่ยังเปนชองวางในการพัฒนาเพ่ือผูบริหารจะไดนําไป

ปรับปรุงการทํางานเพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีขึ้นในปหนาและเพ่ือยกระดับการบริหารงานของคณะเพ่ือมุงสูความเปน

เลิศในระยะยาวตอไป  

 ทายที่สุดน้ี ขอขอบคุณฝายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ใหคําแนะนําและจัดกิจกรรมตางๆ ที่ชวยให

คณะฯมีความรูความเขาใจในการทํางานตามแนวทาง EdPEx มากขึ้น ขอบคุณผูบริหารทุกทานโดยเฉพาะรอง

คณบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพและทีมงานฝายวางแผนที่วางแผนการทํางานและสนับสนุนขอมูลเพ่ือใชใน

การจัดทํารายงานฉบับน้ี และขอบคุณประชาคมศิลปศาสตรที่ใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการทํางานตามนโยบาย
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ของผูบริหารในปที่ผานมาและชวยใหคณะฯสามารถสงตอคุณคาแกผูเรียนและสังคมผานทางคานิยมขององคกรที่

เนนการเคารพในความหลากหลายและการใชองคความรูที่หลากหลายน้ันในการสราง “มนุษย” ที่รูจักตนเอง รูจัก

โลกและสังคม มีความรูรอบตามปรัชญาของความเปน “ศิลปศาสตร”ที่แทจริง 
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ภาพที่ 7.42 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ. 116 

ภาพที่ 7.43 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ป 2562/63 

รอบ 9 เดือน) 

116 

ภาพที่ 7.44 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

(ภาพรวม) 

117 

ภาพที่ 7.45 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

(ระดับปริญญาตรี) 

117 
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ภาพที่ 7.46 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

117 

ภาพที่ 7.47 เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

ระหวางระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา 

117 

ภาพที่ 7.48 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการทางจิตวิทยาและการ

ปรึกษาที่ไดรับบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.) 

118 

ภาพที่ 7.49 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT 118 

ภาพที่ 7.50 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี

118 

ภาพที่ 7.51 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสตูร ระดับ

ปริญญาตรี (โครงการปกติ) 

119 

ภาพที่ 7.52 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสตูร ระดับ

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

119 

ภาพที่ 7.53 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสตูร ระดับ

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

119 

ภาพที่ 7.54 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของ

หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี

119 

ภาพที่ 7.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

119 

ภาพที่ 7.56 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 

119 

ภาพที่ 7.57 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

120 

ภาพที่ 7.58 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

120 

ภาพที่ 7.59 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการ

ของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

120 

ภาพที่ 7.60 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม 121 

ภาพที่ 7.61 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตร ี 121 
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ภาพที่ 7.62 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการ

ปกติ) 

121 

ภาพที่ 7.63 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการ

พิเศษภาษาไทย) 

121 

ภาพที่ 7.64 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการ

พิเศษภาษาอังกฤษ) 

121 

ภาพที่ 7.65 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตร ี 121 

ภาพที่ 7.66 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา 122 

ภาพที่ 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการ

ปกติ) 

122 

ภาพที่ 7.68 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการ

พิเศษภาษาไทย) 

122 

ภาพที่ 7.69 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการ

พิเศษภาษาอังกฤษ) 

122 

ภาพที่ 7.70 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา 122 

ภาพที่ 7.71 จาํนวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร 123 

ภาพที่ 7.72 จาํนวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา 123 

ภาพที่ 7.73 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) ใน

ภาพรวม 

124 

ภาพที่ 7.74 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา 

(โครงการอบรม) 

124 

ภาพที่ 7.75 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสยีคาใชจาย 124 

ภาพที่ 7.76 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม 124 

ภาพที่ 7.77 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบรกิารโครงการบริการสังคมที่มตีอประโยชนที่

ไดรับจากโครงการ (ในภาพรวม) 

125 

ภาพที่ 7.78 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบรกิารโครงการบริการสังคมที่มตีอประโยชนที่

ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา) 

125 

ภาพที่ 7.79 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบรกิารโครงการบริการสังคมที่มตีอประโยชนที่

ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสยีคาใชจาย 

125 
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ภาพที่ 7.80 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบรกิารโครงการบรกิารสังคมทีม่ีตอ

ประโยชนที่ไดรบัจากโครงการทั้งสองประเภท 

125 

ภาพที่ 7.81 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก 126 

ภาพที่ 7.82 จาํนวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ 126 

ภาพที่ 7.83 จาํนวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น 126 

ภาพที่ 7.84 จาํนวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น 126 

ภาพที่ 7.85 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง 

126 

ภาพที่ 7.86 จาํนวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวน

อาจารยที่ไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

126 

ภาพที่ 7.87 อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ 127 

ภาพที่ 7.88 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง

ในฐานขอมลูเปาหมายระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตอ

อาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ปงบประมาณ 

2563 ขอมลู 9 เดือน) 

127 

ภาพที่ 7.89 จาํนวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 127 

ภาพที่ 7.90 จาํนวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 128 

ภาพที่ 7.91 อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุน

ภายใน 

128 

ภาพที่ 7.92 จาํนวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ 128 

ภาพที่ 7.93 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว 128 

ภาพที่ 7.94 จาํนวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวน

งบประมาณที่กําหนดไวในแผน 

128 

ภาพที่ 7.95 รอยละของโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสายสนับสนุนที่

สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด 

127 

ภาพที่ 7.96 จาํนวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ 129 

ภาพที่ 7.97 อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน 129 

ภาพที่ 7.98 ความถี่ที่ผูบริหารถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ ใหกับคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ 

130 
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ภาพที่ 7.99 จาํนวนบุคคลที่ไดรับขอมูลขาวสารของคณะฯ ผานทางชมเว็บไซต 130 

ภาพที่ 7.100 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

คณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

130 

ภาพที่ 7.101 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด 131 

ภาพที่ 7.102 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม

บุคลากรสายวิชาการ 

131 

ภาพที่ 7.103 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม

บุคลากรสายสนับสนุน 

131 

ภาพที่ 7.104 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม

นักศึกษา 

131 

ภาพที่ 7.105 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุม

ผูปกครอง  

132 

ภาพที่ 7.106 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ไฟฟา) 132 

ภาพที ่7.107 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ประปา) 132 

ภาพที่ 7.108 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (กระดาษ) 132 

ภาพที่ 7.109 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ  133 

ภาพที่ 7.110 สัดสวนงบประมาณที่พ่ึงพารัฐกับรายไดของหนวยงาน  134 

ภาพที่ 7.111 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย)  134 

ภาพที่ 7.112 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน 134 

ภาพที่ 7.113 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ 134 

ภาพที่ 7.114 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง) 

135 
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ตารางที่ P1 จาํนวนนักศึกษาทั้งหมด (ปการศึกษา 2562) 1 

ตารางที่ P2 ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามอายุ ประเภท ระดับ

การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 

3 

ตารางที่ P3 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับ

การศึกษา และตําแหนงงาน 

4 

ตารางที่ P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักทีท่ําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน   

4 

ตารางที่ P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร  5 

ตารางที่ P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ 6 

ตารางที่ P7 ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน 8 

ตารางที่ P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอ่ืน 8 

ตารางที่ P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 8 

ตารางที่ P10 บทบาทผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือที่มีตอองคการ  9 

ตารางที่ P11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ 11 

ตารางที่ P12 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ 11 

ตารางที่ P13 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะ 12 

ตารางที่ 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ 18 

ตารางที่ 1.2 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 19 

ตารางที ่1.3 ระบบและกลไกในการกํากับดูแลองคการ   22 

ตารางที่ 1.4 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารที่รับผิดชอบ 23 

ตารางที่ 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม 24 
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บทนํา : โครงรางองคการ 

P.1 ลักษณะองคการ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีลักษณะองคการ และสภาวการณขององคการ

ดังตอไปน้ี 

ก. สภาพแวดลอมขององคการ 

(1) หลักสูตร และบริการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตร 

และบริการประจําปการศึกษา 2562 ดังตอไปน้ี 

 (1.1) หลักสูตร 

  (1.1.1) ระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตร

ภาษาไทย 16 หลักสูตร (ภาคปกติ 14 หลักสูตร และภาคพิเศษ 2 หลักสูตร) และหลักสูตร

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 หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

รวม 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 2,052 1,632 845 3,684 

บัณฑิตศึกษา 147 126 62 273 

• ปริญญาโท 127 133 29 220 

• ปริญญาเอก 20 3 33 53 

รวม 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) และฐานขอมูล TCI กลุมที่  2 จํานวน 2 

วารสาร ไดแก วรรณวิทัศน และวารสารประวัติศาสตรธรรมศาสตร  
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(1.2.2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไม

เก็บคาธรรมเนียม คณะฯ มีโครงการบริการเพ่ือสังคมทั้งแบบเก็บคาตอบแทน ไดแก โครงการอบรม

ภาษาตางประเทศ โครงการการใหบริการของศูนยการแปลราชนครินทร และโครงการบริการเพ่ือ

สังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม ไดแก โครงการอบรมออนไลน โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

ภายนอก และโครงการศิลปเสวนา  

  (2) พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม ภายใตแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563 คณะฯ มีพันธกิจ วิสัยทัศน 

คานิยม และสมรรถนะหลักดังน้ี  

   (2.1) พันธกิจ คณะฯ มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ไดแก (1) การจัดการ

ศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให

ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (2) การวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอ

แวดวงวิชาการแกสังคมไทย (3) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และ (4) ศึกษา สงเสริม 

และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย  

   (2.2) วิสัยทัศน  เ น่ืองจากบริบทดานสภาพแวดลอมตางๆ มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจดังกลาว คณะฯ จึงมีการปรับปรุงวิสัยทัศน

ของคณะฯ โดยในป งบประมาณ 2563  วิสัยทัศนของคณะฯ ไดแก  “คณะศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหน่ึงของประเทศทางดานมนุษยศาสตร” 

อยางไรก็ดีจากการทบทวนสภาวะแวดลอมตาง ๆ ทําใหในปจจุบัน คณะฯ ไดปรับวิสัยทัศนมาเปน 

“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาช้ันเลิศของประเทศดาน

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร” 

   (2.3) คานิยม ไดแก “เคารพรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In 

diversity we respect and collaborate”  

   (2.4) สมรรถนะหลัก เน่ืองจากคณะฯ เปนสถาบันการศึกษาที่มุงความเปน

เลิศดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร โดยเฉพาะทางดานภาษา ดังน้ันความสามารถขององคกรที่

ทําใหคณะฯ มีความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน คือ AID 

ไดแกAcademic Support (A), Internalization (I) และ Diversity (D) โดย 

Academic Support (A): คณะศิลปศาสตรมีคณาจารยและมีหลักสูตรที่

พรอมใหการสนับสนุนการสรางความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก ปจจุบันรายวิชาของคณะศิลปศาสตร

จํานวนหน่ึงเปนวิชาบังคับตามโครงสรางของหลักสูตรคณะตางๆโดยเฉพาะคณะดานสังคมศาสตร 

และมีนักศึกษาตางคณะมาลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะฯเปนวิชาโทหรือวิชาเลือกเปนจํานวนมาก 

นอกจากน้ีคณะฯยังดูแลรายวิชาที่เปนวิชาศึกษาทั่วไป เชน ความรูเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอาเซียน 
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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): คณะศิลปศาสตรมีจุดเดนดานความหลากหลายทาง

วิชาการ ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกันถึง 30 หลักสูตรที่ตอบสนอง

ความตองการองคความรูทางวิชาการที่หลากหลาย  นอกจากความโดดเดนดานภาษาไทย ภาษา

ตะวันออก ภาษาตะวันตก ภาษาที่ใชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาษาศาสตร และวรรณคดี

แลว ยังมีหลักสูตรดานประวัติศาสตร ปรัชญา อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรที่มีบูรณาการดาน

มนุษยศาสตร กับสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  เชน หลักสูตรจิตวิทยา ภูมิศาสตร  และ

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมีความรูความเช่ียวชาญที่

หลากหลาย สามารถใหความรู ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับเหตุการณและปญหา

ตางๆของสังคมผานทางงานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ   

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2562   

   (3.1) คณะฯ มีจํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 359 คน โดยมีบุคลากรสาย

วิชาการมากกวาสายสนับสนุน (251 คน และ 108 คน)  (69.9%)  ทั้งน้ีบุคลากรสายวิชาการเกือบ

ครึ่งหน่ึง (47.8%) Generation Y (25-40 ป) มากกวาคร่ึงหน่ึง (62.5%) ยังมีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ระปริญญาเอก และมากกวาครึ่งหน่ึง (55.8%) ยังไมมีตําแหนงวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุน

จํานวนครึ่งหน่ึง (52.8%) อยูในชวง Generation Y เชนเดียวกัน (52.8%) โดยเกือบทั้งหมด (82.4%) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี และมากกวาครึ่งหน่ึง (68.5%) อยูในระดับ

ปฏิบัติการ (ตารางที่ P2-P3) 

 

ตารางที่ P2 ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามอายุ ประเภท ระดับการศึกษา และ

ตําแหนงทางวิชาการ (คน) (251 คน)  
ประเภท อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงวิชาการ รวม 

25-

40 ป 

41-

50 ป 

41-

60 ป 

61-

70 ป 

ต่ํากวา

ปริญญา

เอก 

ปริญญา

เอก 

ไมมี

ตําแหนง

วิชาการ 

มี

ตําแหนง

วิชาการ 

ชาวไทย 100 61 43 - 120 84 100 104 204 

ชาวตางประเทศ 20 13 8 6 37 10 40 7 47 
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ประเภท อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงวิชาการ รวม 

25-

40 ป 

41-

50 ป 

41-

60 ป 

61-

70 ป 

ต่ํากวา

ปริญญา

เอก 

ปริญญา

เอก 

ไมมี

ตําแหนง

วิชาการ 

มี

ตําแหนง

วิชาการ 

รวม 120 74 51 6 157 94 140 111 251 

รอยละ 47.8 29.5 20.3 2.4 62.5 37.5 55.8 44.2 100.0 

 

ตารางที่ P3 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และ

ตําแหนงงาน (คน) (108 คน)   
ประเภท อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในการทํางาน 

25-

40 ป 

41-

50 ป 

51-

60 ป 

ต่ํากวา

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

ตรีถึงสูง

กวา 

ต่ํากวา

ระดับ

ปฏิบัติงาน 

ระดับ

ปฏิบัติ 

งาน 

ระดับ

ปฏิบัติ 

การ 

สูงกวา 

รวม 57 27 24 19 89 19 2 74 13 

รอยละ 52.8 25.0 22.2 17.6 82.4 17.6 1.9 68.5 12.0 

 

   (3.2) ขอกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาที่สําคัญของบุคลากรสายวิชาการที่

เขารับการบรรจุใหม ไดแก วุฒิปริญญาเอก 

   (3.3) ทั้งน้ีองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนคณะฯ และปจจัย

สําคัญที่สงผลตอความผูกพันขององคกร เพ่ือใหคณะฯ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศนในกลุมบุคลากร

สายวิชาการ ไดแก ปจจัยดานการทํางาน ความกาวหนาในงาน และความมั่นคงในงาน สวนบุคลากร

สายสนับสนุน ไดแก ปจจัยดานการทํางาน ความกาวหนาในงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 

สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ 

 

ตารางที่ P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักทีท่ําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน   

บุคลากร องคประกอบ/ปจจัยหลักที่ทาํใหบคุลากรปฏิบัติงานผูพนักับ

องคกร 

1) บุคลากรสายวิชาการ  

(1.1) กลุมอาจารยชาวไทย • มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

• ไดรับการพัฒนาทักษะการสอน และการทํางาน

วิชาการ 

• ไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงวิชาการ 

• มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน   

• การสนับสนุนดานการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรม

การทําผลงานวิชาการ การไดรับการสนับสนุนทุน
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บุคลากร องคประกอบ/ปจจัยหลักที่ทาํใหบคุลากรปฏิบัติงานผูพนักับ

องคกร 

สําหรับการทําผลงานวิชาการ การไดรับการปรึกษา

ดานการทํางานวิชาการ การอํานวยความสะดวกใน

การทํางานวิชาการ 

(1.2) กลุมอาจารยชาว

ตางประเทศ 
• ไดรับการเพ่ิมพูนความรู และไดรับการสนับสนุนในการ

ทํางานวิชาการ 

• มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน  

2) บุคลากรสายสนบัสนนุ • มีระบบ และเทคโนโลยีในการทํางานที่ทันสมัย 

• มีความกาวหนาในการทํางาน  

• ทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี และปลอดภัย  

• มีสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  

 

(4) สินทรัพย สินทรัพยของคณะศิลปศาสตรประกอบไปดวย อาคารสถานที่ พ้ืนที่

ใชสอย เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญ ดังตารางตอไปน้ี  

 

ตารางที่ P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร  

อาคารสถานที ่ พื้นที่ใชสอย เทคโนโลยีและอุปกรณทีส่ําคัญ 

อาคารศิลปศาสตร

ที่ทาพระจันทร

และศูนยรังสิต 

 

 

 

• สํานักงาน หองบรรยาย หอง

ประชุม  

• หองปฏิบัติการวิจัย ศูนย

เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา 

และสนับสนุนการวิจัยฯ  

• หองปฏิบัติการสาขาวิชา

ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร 

และจิตวิทยา 

• หองปฏิบัติการดานพัฒนาการ

ทางภาษาและพฤติกรรมของเด็ก

เล็ก (MARCS -CILS NOKHOOK 

BABYLAB)  

• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่

ครอบคลุมพรอมอุปกรณที่

เกี่ยวของ 

• ระบบฐานขอมูลที่ใชในคณะ ไดแก 

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-

Office) ระบบฐานขอมูลบุคลากร 

ระบบฐานขอมูลงานสารบรรณ 

ระบบฐานขอมูลภาระงานบุคลากร

สายวิชาการ 

• เทคโนโลยีใยแกวนําแสง 

เทคโนโลยีเครอืขายไรสาย             

• ระบบกลองวงจรปด -software 
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อาคารสถานที ่ พื้นที่ใชสอย เทคโนโลยีและอุปกรณทีส่ําคัญ 

• หอง common room สําหรับ

กิจกรรมใหนักศึกษา  

• ลานเวทีแสดงกิจกรรม 

 

 (5) กฎระเบียบ ขอบังคับ คณะศิลปศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจภายใตกฎหมาย

และขอบังคับตางๆ ดังตอไปน้ี  

 

ตารางที่ P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ 

ดาน กฎหมายและขอบังคบัตางๆ 

ดานการศึกษา • พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (2542) 

• พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

• กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา (2553) 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาในระดับตางๆ 

• พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558   

ดานการวิจัย • ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย และของคณะ 

• จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 

ดานการบริการ

สังคม 
• พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2558) 

• พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

• ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 

• พ.ร.บ. ประกันสังคม 

• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ที่เก่ียวของกับการเงิน 

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 ดังน้ี  

 
ภาพที่ P1 โครงสรางการบริหารของคณะศิลปศาสตร 

 

 
ภาพที่ P2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร 

 

  (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนๆ และผูมีสวนไดเสีย ผูเรียนประกอบไปดวยนักศึกษา

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ลูกคากลุมอ่ืนๆ 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  • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํางาน และหรือการศึกษา

ตอ 

• มีสถานที่ที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู 

• ไดงานทําหลังจบการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  • ไดรับการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ 

• มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู  

 

ตารางที่ P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอ่ืน 

ประเภท ความตองการและความคาดหวัง 

ผูรับบริการวิชาการ  

1) ผูใชบริการวารสาร • ตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากขึ้น 

2) หลักสูตรฝกอบรม • ไดรับการบริการตรงตามความตองการ 

• ไดรับความรู และนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค 

 

ตารางที่ P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเภท ความตองการและความคาดหวัง 

1) ผูปกครอง • นักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอ

ตนเองและสวนรวม  

• นักศึกษามีเครือขายกลุมเพ่ือน/รุนพ่ีรุนนองที่มีความสัมพันธอันดี

ตอกัน และคอยชวยเหลือกัน ทั้งระหวางที่ เรียนและเมื่อจบ

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 และขอกําหนดในการปฏิบัติงานรวมกันดังตารางตอไปน้ี  

 

ตารางที่ P10 บทบาทผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือที่มีตอองคการ  

กลุมผูมีสวนไดเสีย  

และคูความรวมมือ 

บทบาทของผูสงมอบ/คูความ

รวมมือ 

กลไกที่สําคัญตอการสื่อสาร 

ผูมีสวนไดเสยี    

1) โรงเรียนมัธยมศึกษา สงมอบนักเรียนที่มีคุณภาพ มีผล

การเรียนดี 
• Website Clip Facebook 

• กิจกรรม Rode Show 

• กิจกรรม Opened House 

2) ผูวิจัยของคณะฯ เสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย 

และจัดทํารายงานผลการวิจัย 
• Website 

• E-mail / facebook 

3) ศิษยเกา สนับสนุนทุนการศึกษา ถายทอด

ความรู และประสบการณการ

ทํางาน 

• Website 

• E-mail / facebook 

4) หนวยงานที่พัฒนาระบบ

การทํางาน 

ระบบการทํางานที่ดี • ประชุม 

• Focus Group 

5) หนวยงานภาครัฐ เชน 

สกอ. 

สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ • หนังสือราชการ 

คูความรวมมือ   

6) โรงเรียนมัธยมศึกษา รวมกันพัฒนาเด็กนักเรียน • E-mail / line / WhatsApp / We 

Chat 

7) มหาวิทยาลัยคูสัญญา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ

อาจารย 
• ประชุม 

• หนังสือราชการ 

• Website 

• เยี่ยมพบ 

• E-mail / line / WhatsApp / 

We Chat 

8) องคกรเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

การดูงาน การฝกงาน และการ

รวมพัฒนาทักษะนักศึกษา 
• เยี่ยมพบ 

• ประชุม 

• เว็บไซต 
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กลุมผูมีสวนไดเสีย  

และคูความรวมมือ 

บทบาทของผูสงมอบ/คูความ

รวมมือ 

กลไกที่สําคัญตอการสื่อสาร 

สวนราชการ และองคกร

ระหวางประเทศ 
• โทรศัพท 

• E-mail 

9) สมาคมศิษยเกา เครือขายผูจางงาน ผูรวมใหบริการ

วิชาการแกสังคม และผูรวม

สนับสนุนทุนการศึกษา 

• เยี่ยมพบ 

• ประชุม 

• โทรศัพท 

• E-mail 

 

P.2 สภาวการณขององคการ 

 ก. สภาพการแขงขัน 

  (1) ลําดับในการแขงขัน คณะฯ กําหนดใหคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเปนคูเทียบดานการศึกษาและวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่มีช่ือเสียงและ

ติดอันดับ 1 ของประเทศและจากการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยของโลก QS World University 

Ranking 2019 พบวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับที่ 247 ของโลก ที่ 45 ของเอเชีย และที่ 

1 ของประเทศ โดยพิจารณาจาก (1) ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic Reputation) (2) 

ทัศนคติของผูวาจางตอมหาวิทยาลัย (Employer Reputation) (3) สัดสวนจํานวนอาจารยตอ

นักศึกษา (Faculty Student) (4) สัดสวนจํานวนการอางอิงตอผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในรอบ 5 

ปที่ผานมาตอจํานวนอาจารย  (Citation per Faculty) (5) สัดสวนจํานวนอาจารยตางชาติ 

(International faculty) และ (6) สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติ (International Student) การ

เลือกคูเทียบดังกลาวเพ่ือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในดานสําคัญๆ และใชขอมูลภาพรวมระดับ

องคกรที่เผยแพรสาธารณะ และวิเคราะหโดยหนวยงานภายนอก เชน สกอ. และ QS World 

University Ranking สําหรับการกําหนดประเด็นการแขงขันน้ัน คณะศิลปศาสตรมีคูเทียบ และขอมูล

เชิงเปรียบเทียบดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ P11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ 

ดาน ขอมูลเปรียบเทียบที่สาํคญั 

ดานการศึกษา • จํานวนนักศึกษา  

• จํานวนผูสมัคร TCAS  

• รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป  

• จํานวนผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  

• ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ดานการวิจัย • งานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล (Citation)  

• บทความวิจัยที่ ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

ดานความเปนนานาชาติ • จํานวนอาจารยชาวตางชาติ   

• จํานวนนักศึกษาตางชาติ  

• จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  

• จํานวนการทํา MOU ที่มีความเคลื่อนไหว 

  

 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มี

ผลกระทบตอสภาพการณแขงขันของคณะฯ ไดแก  

 

ตารางที่ P12 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ 

การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ. การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม 

1. เกณฑตอสัญญาจางอาจารยและเกณฑขอ

ตําแหนงทางวิชาการสงผลทาํใหอาจารยรูสึก

ไมมั่นคงในอาชีพและมีอัตราการลาออก

เพ่ิมขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควบคุมอัตราสายสนับสนุนสงผล

ใหคณะตองวางแผนบริหารจดัการอัตรากําลัง

ในเชิงรุกมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหความสําคัญกบั

งานทางดานวิทยาศาสตรมากกวางาน

1. โครงสรางประชากรจํานวนเด็กลง ผูสูงอายุ

เพ่ิมขึ้น สงผลทําใหจํานวนผูสมัครนอยลง 

การแขงขันระหวางสถาบันในการรับ

นักศึกษาสูงขึ้น 

2. หลักสูตรการศกึษาระดับปริญญาตรีมี

จํานวนมาก ทั้งหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ไทย และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ตางประเทศที่เปดสาขาในประเทศไทย 
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การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ. การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม 

ทางดานมนุษยศาสตร ทําใหคณะไดรับทุน

สนับสนุนงานวิจัยลดลง  

4. งบประมาณแผนดิน และงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจากมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง 

สงผลทําใหงบประมาณที่นํามาจัดสรรในการ

ดําเนินการตางๆ ของคณะฯ ลดลง และตอง

พ่ึงพารายไดจากคณะฯ มากขึน้ 

 

สงผลทําใหมีอัตราการแขงขันการรับ

นักศึกษามากขึน้ 

3. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูปกครองที่มี

ตอการศึกษาในระบบและการประกอบ

อาชีพ 

4. ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสงผล

ทําใหคณะไมสามารถวางแผนการรับ

นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. นโยบายของชาติ และยุทธศาสตรชาติ เชน 

การลดความสําคัญของสายมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร การต้ังกระทรวง

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

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผล

ใหหลักสูตรตองปรับตัวให

ทันสมัย  

2. นโยบายการศึกษาระดับชาติที่

เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สงผลตอนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและตอสาขา

1. ช่ือเสียงของความเปนธรรมศาสตร 

(Brand Value) 

2. หลักสูตรมีความหลากหลาย

ครอบคลุมมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต  

3. อาจารยมีหลากหลายสาขาและ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน 
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ประเภท ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่

คณะศิลปศาสตรสังกัดอยู 

3. วิจัยเชิงบูรณาการขามศาสตร

และการสรางนวัตกรรม 

4. จํานวนประชากรที่ลดลงและการ

เขาสูสังคมผูสูงอายุ 

5. หลักสูตรยังไมตอบสนอง

แนวโนมที่เปลีย่นไปของสังคม

โลกและมีหลักสูตรที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกันในสถาบันการศึกษา

อ่ืน 

4. อาจารยเปนที่ยอมรับในแวดวง

วิชาการในระดับชาติ  

5. มีความรวมมือกับองคกรเอกชน/

สถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศ 

 

 

การปฏิบัติการ 1. การพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศใหมีความเช่ือมโยงทั้ง

องคกร  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

และการปฏิบัติการให รวดเร็ว 

ลดความซ้ําซอน 

3. การบริหารจัดการงบประมาณให

มีประสิทธิภาพ 

1. มีงบประมาณเพียงพอ สามารถพ่ึงพา

ตนเองได 

ความรั บผิ ดชอบต อ

สังคม 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง

ความรับผิดชอบตอสังคมยังไม

ชัดเจน 

2. ความรวมมือกับองคกรภายนอก

เพ่ือรับใชสังคมยังไมตอบสนอง

พันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ 

 

1. ความเปนสหวิทยาการของคณะจะ

สามารถตอบโจทยไดหลายแงมุมและ

หลายมิติ 

2. บุคลากรมีความรู ความชํานาญและ

นําความรูมาใชเปนประโยชนตอสังคม

ได 

บุคลากร 1. บุคลากรสายวิชาการไมสามารถ

ปรับตัวใหเขากับเกณฑการตอ

สัญญาจางและเกณฑการขอ

ตําแหนงวิชาการ  

1. บุคลากรรุนใหมทั้งสายวิชาการ และ

สายสนับสนุนมีความเขาใจและ

สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได

ดีในระดับหน่ึง สามารถใชเทคโนโลยี

ใหมๆ ในการทาํงานไดดี 
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ประเภท ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

2. ความสัมพันธและทัศนคติของ

บุคลากรในองคกรเปนอุปสรรค

ตอการทํางาน 

3. การขาดระบบที่เอ้ืออํานวยและ

แรงจูงใจใหบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนพัฒนาตัวเอง

เพ่ือการปรับตําแหนงที่สูงขึ้น 

4. คุณสมบัติการคัดเลือกบุคลากร

สายวิชาการทําใหไมสามารถรับ

บุคลากรไดตามที่ตองการ 

2. บุคลากรสายวิชาการมีประสบการณ

สูง สามารถถายทอดความรูสูบุคลากร

กลุมอ่ืนๆได 

 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ คณะศิลปศาสตรมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาใชในการบริหารคณะ/หลักสูตร การใชวงจรคุณภาพ PDCA การประเมินความ

เสี่ยง การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานโดยมุงเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุดและแนวคําถามในเกณฑ EdPEx มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ 
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1. การนําองคการ (120 คะแนน) 

1.1 การนาํองคการโดยผูนําระดับสูง 

ก.วิสัยทัศน คานิยม และพนัธกิจ 

(1) วิสัยทัศนและคานยิม ผูนําระดับสูงของคณะศิลปศาสตร หมายถึง กลุมผูบริหาร

ที่ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีที่มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน วางแผนกลยุทธ และ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศนและเปาหมายตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

การกําหนดวิสัยทัศนของผูบริหารในชุดปจจุบันดําเนินการผานกระบวนการที่เรียกวา S-E-A-R-C-H 

(Surveying-Evaluating-Accommodating-Revising-Convincing-Harnessing) ซึ่งประกอบดวย

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 
ภาพที่ 1.1 กระบวนการ  S-E-A-R-C-H  

 

เน่ืองจากการทํางานของผูบริหารชุดปจจุบันเปนการทํางานตามแผนกลยุทธที่ตอ

เน่ืองมาจากการดําเนินงานของผูบริหารชุดกอน การกําหนดวิสัยทัศนจึงเริ่มตนจากการวิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญที่ชวยใหสามารถกําหนดสมรรถนะหลักของคณะฯได เชน อัตรากําลัง ความรู

ความเช่ียวชาญของอาจารยและบุคลากร หลักสูตรและการใหบริการทางวิชาการที่เปนที่รูจักและ

ยอมรับ และผลการดําเนินการที่เปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายของแผนกลยุทธที่ผานมา 

ขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวาคณะฯ มีสรรถนะหลัก 3 ประการ คือ A-I-D Academic Support (A), 

Internalization (I) และ Diversity (D) 

Academic Support (A): คณะศิลปศาสตรมีคณาจารยและมีหลักสูตรที่พรอมให

การสนับสนุนการสรางความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร นักศึกษา

Surveying
วิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือกาํหนด

สมรรนะหลกัของคณะฯ

Evaluating
ประเมินวิสยัทศัน์

Accommodating
วิเคราะหค์วามตอ้งการของ

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

Revising
ทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ

เชิงกลยทุธแ์ละคา่นิยม

Convincing
โนม้นา้วใหเ้ช่ือในวิสยัทศัน์

Harnessing
กาํกบัและจดัสรรทรพัยากร

เพ่ือใหบ้รรลถุึงวิสยัทศัน์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก ปจจุบันรายวิชาของคณะศิลปศาสตร

จํานวนหน่ึงเปนวิชาบังคับตามโครงสรางของหลักสูตรคณะตางๆ โดยเฉพาะคณะดานสังคมศาสตร 

และมีนักศึกษาตางคณะมาลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะฯเปนวิชาโทหรือวิชาเลือกเปนจํานวนมาก 

นอกจากน้ีคณะฯยังดูแลรายวิชาที่เปนวิชาศึกษาทั่วไป 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

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร เชน หลักสูตรจิตวิทยา ภูมิศาสตร และบรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมีความรูความเช่ียวชาญที่หลากหลาย สามารถให

ความรู ความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับเหตุการณและปญหาตางๆของสังคมผานทาง

งานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ 

เมื่อนําสมรรถนะหลักที่สังเคราะหไดมาใชในการประเมินวิสัยทัศนที่ผูบริหารชุดกอน

ไดกําหนดไว คือ คณะศิลปศาสตรเปนสถาบันการศึกษาอันดับหน่ึงของประเทศดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร พบวาการกําหนดเปาหมายดังกลาวมีความเช่ือมโยงกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษา

มากเกินไป เชน ลําดับของสถาบันใน QS Ranking และยังไมสะทอนถึงสมรรถนะหลักโดยเฉพาะดาน

ความเปนนานาชาติและความหลากหลายทางวิชาการ และเมื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ

ความตองการและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา คณาจารย บุคลากร

สายสนับสนุน และนักศึกษาปจจุบัน พบวามีความตองการใหคณะฯ สรางหลักสูตรที่ชวยใหบัณฑิต

สามารถปรับตัวและมีทักษะในการทํางานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งการบรรลุถึง

เปาหมายดังกลาวอาจจะไมจําเปนตองสัมพันธกับการเปนสถาบันอันดับหน่ึงของประเทศ แตควรเปน

สถาบันช้ันนําที่ไดรับการยอมรับและมีความโดดเดนที่วัดไดในหลากหลายมิติที่นอกเหนือจากการ

จัดลําดับสถาบันของหนวยงานตางๆ ดังน้ันในกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ ผูบริหารระดับสูงจึง

ทบทวนและปรับวิสัยทัศนโดยมุงที่จะเปนสถาบันช้ันนําดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีความ
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โดดเดนดานการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการแกสังคมทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สามารถบูรณาการความรูความเช่ียวชาญที่มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองผูเรียนกลุม

ตางๆทั้งผูเรียนในระบบมหาวิทยาลัยและการศึกษาแบบตลอดชีวิต  

นอกจากน้ันยังไดมีการทบทวนพันธกิจเชิงกลยุทธ โดยนอกเหนือจากการดําเนินการ

ตามพันธกิจหลักของหนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศมหาวิทยาลัยวิจัย ไดแก 

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแลว พันธกิจเชิงกลยุทธ

ที่สอดคลองกับสมรรถนะหลักและวิสัยทัศนของคณะฯ คือ การใชความแตกตางหลากหลายในทาง

วิชาการเพ่ือชวยสรางผูนํารุนใหมที่มีความรอบรูดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถในการทํางานในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยผานทางการสรางเครือขายความ

รวมมือในระดับตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พันธกิจเชิงกลยุทธดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

“ชวยสรางผูนํารุนใหม รวมมือรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” (Support the grooming 

of next generation’s leaders through collaboration and academic  diversity) แ ล ะ ไ ด

ทบทวนคานิยมองคกร โดยอาศัยแนวคิดที่วาคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรจํานวนมาก จึงยอมมีความ

แตกตางหลากหลายสูงทั้งทางวิชาการ พ้ืนฐานแนวคิด ตลอดจนวิธีการทํางานของอาจารยและ

บุคลากร แตทุกคนจะมีความเคารพในความแตกตางหลากหลายน้ัน และรวมกันสรางวัฒนธรรมของ

การทํางานรวมกัน จึงสามารถสรุปคานิยมองคกรไดดังน้ี “เคารพรวมใจบนความหลายหลาย” (In 

diversity we respect and collaborate) 

เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ระบุขางตน คณะฯจะกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ แนวทางการทํางาน และตัวช้ีวัดความสําเร็จใน 5 ประเด็น คือ 5 สุดศิลป

ศาสตร หรือ Larts High-Five ประกอบดวย หลักสูตรเดิรน- อาจารยดัง- นักศึกษาเดน – วิจัยโดน – 

ร ะบบ เ ดิ น  ( Modern Academic Services- High-profiled Faculty Members – Prominent 

Students- High-impact Research - System for Performance Excellence) โดยมีเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. สรางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

2. ผลักดันใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการและมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับจากโลก

วิชาการภายนอก 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี มีความรูรอบ มีทักษะการวิเคราะหวิจัย และมี

ความสามารถในการสื่อสารและการทํางานในระดับนานาชาติ 

4. สรางงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ 

5. พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ืองและ

ย่ังยืน 

เมื่อไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจเชิงกลยุทธ คานิยมองคกร และประเด็นยุทธศาสตร

แลว ผูบริหารระดับสูงดําเนินการสื่อสารและโนมนาวใหประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียเช่ือใน
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วิสัยทัศนวาเปนทิศทางที่คณะฯควรจะกาวไปใหถึงและเปนเปาหมายที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยผาน

กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ โดยจํานวนคนที่เขามาใชหรือเย่ียมชมสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆของคณะ (ผลลัพธ 7.4ก)  

 

ตารางที่ 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ 

กลุม วิธีการ ความถ่ี 

นักศึกษาปจจุบัน การประชุมรวมกับกรรมการนักศึกษา การประชุม

นักศึกษา เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 สื่อตางๆของนักศึกษา เชน Facebook ของฝายการ

นักศึกษา เว็บไซตคณะ 

ปรับปรุงขอมูลอยาง

สมํ่าเสมอ 

ศิษยเกา การประชุมรวมกับสมาคมศิษยเกา  ปละ 1 ครั้ง 

 การจัดงานคืนสูเหยา 2 ปครั้ง 

 จดหมายขาว  ทุก 2 เดือน 

 เว็บไซตคณะ ปรับปรุงขอมูลอยาง

สมํ่าเสมอ 

ผูใชบัณฑิต ยังไมไดดําเนินการโดยตรง สื่อสารทางออมผานการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ประชาคมในมหาวิทยาลัย เว็บไซตคณะ สื่อสารทางออมผานกิจกรรมท่ีสะทอน

ความเชี่ยวชาญของคณะ 

ปรับปรุงขอมูลอยาง

สมํ่าเสมอ 
เครือขายหรือคูความ

รวมมือ 

การจัด partnership reception  ปละ 1 ครั้ง 

 จดหมายขาว  ทุก 2 เดือน 
 เว็บไซตคณะ ปรับปรุงขอมูลอยาง

สมํ่าเสมอ 
บุคคลภายนอกและสังคม จดหมายขาว  ทุก 2 เดือน 
 เว็บไซตคณะ ปรับปรุงขอมูลอยาง

สมํ่าเสมอ 
 สื่อสารทางออมผานโครงการบริการทางวิชาการแก

สังคม 

ปละ 3-4 รุน 

 

 (2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม ผูบริหารระดับสูง

มีความมุงมั่นที่จะกํากับดูแลใหบุคลากรและนักศึกษาไมดําเนินการที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรม โดยผานทางการรวบรวม เผยแพร และกํากับ

ติดตามใหดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณอาจารย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
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ตารางที่ 1.2 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

กลุม กฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือแนวทางที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่กํากับดูแล ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของการกํากับให

ดําเนินการเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ 

และจรรยาบรรณ 

คณบดี กฎระเบียบวาดวยการ

ประเมินการปฏิบัติงานของ

คณบดี (ระยะเวลา 1 ป

ครึ่ง และเม่ือครบวาระ 3 

ป)  

สภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินคณบดี

โดยคณะกรรมการท่ี

สภามหาวิทยาลัย

แตงต้ัง  

ผูบริหาร ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ี

เกี่ยวของ เชน ระเบียบวา

ดวยการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ผลประโยชนทับซอน การ

ไมรับของกํานัล  

เกณฑการประเมิน

ผูบริหาร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการพิจารณาขอ

รองเรียน 

คณะกรรมการท่ีกํากับดูแล

เรื่อง ธรรมาภิบาลในระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนขอรองเรียนท่ีมี

ตอคณบดีหรือผูบริหาร 

 

ผลการประเมิน

ผูบริหารจาก

กรรมการบริหารคณะ 

กรรมการประจําคณะ 

และจากผลสํารวจของ

ประชาคม (ผลลัพธ 7.4 

ก 4) 

อาจารย จรรยาบรรณอาจารย 

 

 

 

 

เกณฑการประเมินอาจารย 

/ การตอสัญญา 

กรรมการจรรยาบรรณ

ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 

 

 

 

กรรมการพิจารณาความดี

ความชอบ / กรรมการตอ

สัญญาจาง 

จํานวนอาจารยท่ีถูกชี้

มูลวาผิดจรรยาบรรณ

โดยกรรมการ

จรรยาบรรณในระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนอาจารยท่ีไมได

รับการขึ้นขั้นเงินเดือน

หรือขึ้นไมเกินอัตราท่ี

กําหนด หรือไมไดรับ

การตอสัญญาจางอัน

เปนผลมาจากการทํา

ผิดระเบียบหรือ

กฎเกณฑ เชน สงผล

สอบลาชา หรือการผิด

จรรยาบรรณรายแรง 

(ผลลัพธ 7.4 ก 5) 
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กลุม กฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือแนวทางที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่กํากับดูแล ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของการกํากับให

ดําเนินการเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ 

และจรรยาบรรณ 

บุคลากรสายสนบัสนนุ จรรยาบรรณบุคลากร 

เกณฑการประเมิน

บุคลากร 

กรรมการจรรยาบรรณ

ระดับคณะ 

 

กรรมการพิจารณาความดี

ความชอบ / กรรมการตอ

สัญญาจาง 

จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีถูกชี้มูลวา

ผิดจรรยาบรรณโดย

กรรมการจรรยาบรรณ

ในระดับมหาวิทยาลัย 

จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีไมไดรับการ

ขึ้นขั้นเงินเดือนหรือขึ้น

ไมเกินอัตราท่ีกําหนด 

หรือไมไดรับการตอสัญ

ยาจางอันเปนผลมา

จากการทําผิดระเบียบ

หรือกฎเกณฑ เชน 

สงผลสอบลาชา หรือ

การผิดจรรยาบรรณ

รายแรง 

(ผลลัพธ 7.4 ก 5) 

นักศึกษา ระเบียบขอบังคับนักศึกษา 

วินัยนักศึกษา 

ฝายการนักศึกษาระดับ

คณะ 

งานวินัยนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ีถูก

ตัดสินวาผิดวินัย

นักศึกษา เชน ทุจริต

การสอบ 

(ผลลัพธ 7.4 ก 5) 

คูสัญญา คูความรวมมือ ระเบียบดานการเงิน การ

จัดซ้ือจัดจาง และระเบียบ

พัสด ุ

กรรมการงบประมาณ 

กรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

กรรมการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัด

จางและระเบียบพัสดุ 

ตรวจสอบภายใน 

บริษัทท่ีไดรับการวาจางให

มาตรวจสอบระบบทาง

บัญชี 

จํานวนขอรองเรียน

หรือคดีความท่ี

เกี่ยวของกับการเงิน 

การบัญชี หรือ

งบประมาณ 

 

ผลการประเมินจาก

หนวยงานตรวจสอบ

ภายในหรือหนวยงาน

ภายนอกท่ีไดรับการ
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กลุม กฎหมาย กฎระเบียบ 

หรือแนวทางที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่กํากับดูแล ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของการกํากับให

ดําเนินการเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ 

และจรรยาบรรณ 

วาจางใหสอบทานหรือ

ตรวจสอบระบบงาน

ดานบัญชีหรือการเงิน 

  

  นอกจากน้ียังมีการรณรงคใหความรูในเรื่องที่เก่ียวของกับจริยธรรม เชน จริยธรรม

ทางการวิจัยและวิชาการ การสงเสริมและจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือใหอาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาใชผลิตภัณฑที่ถูกตองตามลิขสิทธ์ิ การรณรงคเรื่องการไมทุจริตการสอบ การรณรงคเรื่อง

ความเทาเทียมทางเพศ และการตอตานการคุกคามและการกีดกันทางเพศ เปนตน  

(3) การสรางสถาบันที่ประสบความสําเร็จ ผูบริหารระดับสูงสรางสภาพแวดลอม

และปรับปรุงผลการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

(3.1) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร โดย

ผูบริหารมีการกํากับติดตามการดําเนินงานและรายงานผลลัพธตามตัวช้ีวัดตอกรรมการบริหารคณะ

เปนประจําทุกไตรมาส และรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดแกคณาจารยในการประชุม

คณาจารยกอนเปดภาคการศึกษา 

(3.2) การสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายและ

การแลกเปลี่ยนหรือรับฟงปญหาของกลุมตางๆในคณะฯ เชน สาขาวิชา โครงการพิเศษ อาจารยชาว

ตางประเทศ สวนงานตางๆของบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา 

(3 .3)  สื่อสารทําความเขาใจกับประชาคมใหรับทราบขอเท็จจริ ง 

สภาพการณ ปญหา ความเสี่ยง และเปาหมายของคณะในระยะสั้นและระยะยาว 

(3.4) วางแผนปรับปรุงผลการดําเนินงานในดานสําคัญ เชน ปรับปรุง

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

ปญหาในอนาคต เชน การเตรียมพรอมกับภาระทางการเงินที่อาจจะมีเพ่ิมขึ้น (ยังอยูระหวาง

ดําเนินการ)  

(3.10)การกระตุนใหเกิดบรรยากาศการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายรวมกันของคณะ (ยังไมสําเร็จ) 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนนิการขององคกร 

(1) การสื่อสาร  ผูบริหารรายงานผลการดําเ นินการตามแผนกลยุทธตอ

กรรมการบริหารคณะและกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส และรายงานตอที่ประชุมอาจารย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และสื่อสารผลการดําเนินงานแบบไมเปนทางการเมื่อมีการประชุมรวมกับ

อาจารยกลุมยอยตามสาขาวิชา หรือพบปะกับตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาหรือตัวแทนกลุมกิจกรรม

ตางๆ รวมถึงการประชุมรวมกับกรรมการสมาคมศิษยเกา นอกจากน้ันยังไดจัดทํารายงานประจําป

เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานสําคัญของคณะและเผยแพรรายงานดังกลาวทั้งในรูปแบบตัวเลมและ

อิเล็กทรอนิกสบนสื่อตางๆของคณะ การสื่อสารผลการดําเนินงานดังกลาวมีทั้งที่เปนไปในแบบทาง

เดียว เชน การจัดทํารายงานประจําป และแบบการสื่อสารสองทิศทางที่มีการรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียจากการประชุมหรือพบปะแบบไมเปนทางการ โดยเสียงสะทอนที่

ไดรับจะนํามาพิจารณาเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการในที่ประชุมผูบริหารเพ่ือนําเสนอ

ใหกรรมการฝายวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนอยางนอยปละ 1 ครั้งในกระบวนการ

ทบทวนแผนประจําป 

 

1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม  

ก. การกับดูแลองคการ  

ผูบริหารมีระบบและกลไกในการกํากับดูแลองคการ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1.3 ระบบและกลไกในการกํากับดูแลองคการ   

ประเภทหรือลักษณะ

ของการกํากับดูแล

องคการ 

กลไกหรือกระบวนการ หนวยงานที่เปนผู

ตรวจสอบ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของการกํากับดูแล

องคการ 

การกํากับดานหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ผูประเมินคุณภาพหลักสูตร ผลการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร 

การกํากับดานการเงิน การตรวจสอบภายใน 

 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

ผลการตรวจสอบจาก

หนวยงานภายในหรือ

ภายนอก 
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ประเภทหรือลักษณะ

ของการกํากับดูแล

องคการ 

กลไกหรือกระบวนการ หนวยงานที่เปนผู

ตรวจสอบ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของการกํากับดูแล

องคการ 

การตรวจสอบบัญชีหรือ

ระบบการเงิน 

บริษัทท่ีไดรับการวาจางให

ตรวจสอบบัญชีหรือระบบ

ดานการเงิน 

การกํากับการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร 

การประเมินความสําเร็จ

ของแผนกลยุทธหรือ

แผนปฏิบัติงาน 

ฝายวางแผนของคณะ 

 

ฝายวางแผนของ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนตัวชี้วัด

ความสําเร็จของแผนท่ี

บรรลุตามเปาหมาย 

 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

 คณะฯ ไดมีระบบการดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรในคณะฯ และผูมีสวนเก่ียวของการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในดานการศึกษา การวิจัย และดาน

การบริการสังคม โดยไดมอบหมายใหรองคณบดีมีหนาที่รับผิดชอบดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี  

 

ตารางที่ 1.4 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารที่รับผิดชอบ 

ดาน กฎหมายและขอบังคับตางๆ ผูรับผิดชอบหลัก 

ดานการศึกษา • พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (2542) 

• พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

• กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา (2553) 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองแนวทางการปฏิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษาในระดับตางๆ 

• พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558   

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

ดานการวิจัย • ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัย และของคณะ 

• จ ร ร ย า บ ร รณ วิ ช า ชี พ วิ จั ย แ ละแนวป ฏิบั ติ สํ า นั ก ง าน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 

ดานการบริการ

สังคม 
• พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2558) 

• พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

• ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 

• พ.ร.บ. ประกันสังคม 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการสงัคม 
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ดาน กฎหมายและขอบังคับตางๆ ผูรับผิดชอบหลัก 

• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การเงิน และงบประมาณของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง 

 

ค. ความรบัผดิชอบตอสังคม 

ผูบริหารมีแนวทางการทํางานที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1.5 ความรับผิดชอบตอสังคม 

ประเภทหรือลักษณะ

ของงานเพ่ือสังคม 

กลไกหรือกระบวนการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

การบริการทางวิชาการ

แกชุมชนรอบบริเวณ

มหาวิทยาลัยเชน การ

อบรมครูมัธยมในเขต

จังหวัดปทุมธานี 

โครงการวิจัยเรื่องคลอง

รังสิต โครงการยุว

มัคคุเทศก โครงการ

บริการวิชาการแก

ผูประกอบการท่ีศูนย

พัทยา (อยูระหวางการทํา

แผน)  

การสํารวจความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 

 

การวางแผนการทํางาน 

 

การจัดโครงการกิจกรรม 

 

การประเมินผลจัด

โครงการกิจกรรม 

 กรรมการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

ผลการสํารวจความพึง

พอใจหรือการนําไปใช

ประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ี

ใหบริการ 

การประหยัดพลังงานและ

ทรัพยากร 

การสํารวจการใชพลังงาน

และทรัพยากรเพ่ือ

วิเคราะหแนวโนมและ

ปญหาการใชงาน 

 

การระดมความคิดเพ่ือวาง

แผนการประหยัดพลังงาน

และทรัพยากร 

 

 

การจัดโครงการหรือ

กิจกรรมหรือการเปลี่ยน

ลักษณะทางกายภาพหรือ

รูปแบบวิธีการทํางาน 

กรรมการบริหารพลังงาน

และทรัพยากร 

รอยละของการใช

ทรัพยากรและ

พลังงานท่ีลดลง 

(ผลลัพธ 7.4 ก) 
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ประเภทหรือลักษณะ

ของงานเพ่ือสังคม 

กลไกหรือกระบวนการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 

 

การประเมินผลและ

เปรียบเทียบขอมูลการใช

พลังงานและทรัพยากร 

กอน-หลัง การดําเนินงาน 
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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 อยางไรก็ตามเน่ืองจากในแตละปมีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนด คณะฯ ตลอดจนเพ่ือใหแผนกล

ยุทธสามารถตอบสนองตอประโยชนของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ  คณะจึงไดมีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรเปนประจําทุกป โดยแผนกลยุทธที่คณะฯ ใชในปงบประมาณ 2562 ไดแก แผนกลยุทธ

คณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564  

 
ภาพที่ 2.1 แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรต้ังแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน* 

 

“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศทางดาน

มนุษยศาสตร” 

คณะฯมหีลักสูตรและ

การเรียนการสอนที่

ทันสมัย 

คณะฯ มีอาจารยที่มี

ผลงานทางวิชาการและมี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

จากโลกวิชาการภายนอก 

บัณฑิตของคณะฯ มี

สุขภาพจิตดี มีความรู

รอบ มีทักษะการ

วิเคราะหวิจัย และมี

ความสามารถในการ

ส่ือสารและการทํางาน

ในระดับนานาชาติ 

คณะฯ มงีานวิจัยเชิง

บูรณาการที่มี

ผลกระทบสูงและ

ตอบสนองนโยบาย

วิจัยระดับชาติ 

คณะฯมีระบบการ

ทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและ

กอใหเกิดการ

พัฒนาที่ตอเนื่อง

และยั่งยืน 

“In diversity we respect and collaborate” 

Modern Academic 

Services 

High-profiled Faculty 

Members 

Prominent 

Students 

High-impact 

Research 

System for 

Performance 

Excellence 

Academic Support / Internationalizaton / Diversity 

 

ภาพที่ 2.2 แผนที่กลยุทธ 

แผนกลยทุธค์ณะศิลป

ศาสตร ์ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564)

แผนกลยทุธค์ณะศิลป

ศาสตร ์ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ฉบบัทบทวน

ปีงบประมาณ 2561-2564

แผนกลยทุธค์ณะศิลป

ศาสตร ์ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ฉบบัทบทวน

ปีงบประมาณ 2561-2564

แผนกลยุทธค์ณะศิลป
ศาสตร ์ฉบับที ่12 (พ.ศ. 
2560-2564) ฉบับทบทวน

ปีงบประมาณ 2563-
2564*

แผนกลยทุธค์ณะศลิป

ศาสตร ์ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ฉบบั

ทบทวนปีงบประมาณ 

2564
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2.1 การจัดทํากลยุทธ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) จัดทํากลยุทธอยางไร 

 ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ เพ่ือใหคณะฯ มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน สอดคลองกับความตองการของกลุมผูเรียน และผูมีสวนไดเสีย พันธกิจ และ

สมรรถนะขององคกร คณะฯ ไดมีการทบทวนแผน และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนโดยใช

ขอมูลจากความตองการของผูเรียน และมีผูมีสวนไดเสียมากขึ้น คณะฯ ดังภาพตอไปน้ี 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธของคณะฯ 

 

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดตาง ๆ ในการทบทวน และจัดทําแผนกลยุทธ 

ขั้นตอน การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี 1 แตงต้ัง

คณะทํางาน 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบรหิาร อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางการ

มีสวนรวมใหกับผูมีสวนไดเสียมากขึ้น คณบดีฯ จึงไดแตงตั้ง

คณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีในการทบทวนแผนฯ โดยมีชื่อวา 

คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรคณะฯ โดยมี

องคประกอบของกรรมการท่ีหลากหลายมากกวาในปท่ีผานมา  

คณบดีฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 ทบทวน

สถานการณ สภาวะ

เนื่องจากในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมี

ผลกระทบตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธ  ไดแก  การ

เปลี่ยนแปลงผูบริหารมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

รองคณบดีฝาย

วางแผนฯ 

1.แตงต้ังคณะทํางาน

2. ทบทวนสถานการณ 
สภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่มี

ผลตอแผนฯ

3. เก็บรวบรวมขอมูล
ความตองการของกลุมผูมี

สวนไดเสีย 

4. วิเคราะหความตองการ 

และวิเคราะห SWOT

5. ทบทวนวิสัยทัศน และ

กลยุทธ

6. คณะกรรมการฯ 

พิจารณาแผนฯ 

7.ถายทอดแผนกลยุทธฯ 
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ขั้นตอน การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

แวดลอมตาง ๆ ท่ีมีผล

ตอแผนฯ 

 

คณะศิลปศาสตรทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ การนําเอา

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ

พัฒนาองคกร ดังนั้นคณะฯ จึงไดทําการทบทวนนโยบายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  การศึกษานโยบายของคณบดี 

การศึกษาเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

นอกจากนี้คณะฯ  

ขั้นตอนท่ี 3 เก็บ

รวบรวมขอมูลความ

ตองการของกลุมผูมีสวน

ไดเสีย 

อีกท้ังยังไดเก็บขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสีย ดังนั้น

คณะฯ จึงไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเพ่ือประกอบกับการ

ทบทวนแผนกล ยุทธ ขอ งคณะ  ได แก  ร ายง านส รุปผล

แบบสอบถามเร่ือง ความคาดหวังของนักเรียนในการเขาศึกษา

ตอระดับอุดมศึกษา “เปดบานธรรมศาสตร  Thammasat 

Academics & Open House 2018” ผลสํารวจภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิต พ.ศ. 2557-2559 ผลการสํารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ มคอ. (จากการสํารวจนายจาง) 

2557-2559 ผลการสํารวจนักศึกษาใหมคณะศิลปศาสตร

ประจําปการศึกษา 2560 และผลสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

รองคณบดีแตละ

ฝายฯ 

ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห

ความตองการ และ

วิเคราะห SWOT 

เพ่ือสรางการมีสวนรวมจากประชาคม คณะฯ ไดจัดโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีจังหวัดนครนายกในชวงระหวางวันท่ี 22-

23 มีนาคม 2562 เพ่ือใหผูบริหารคณะศิลปศาสตร หัวหนา

ภาควิชา สาขาวิชา และโครงการพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ หัวหนางาน 

และเจาหนาท่ีฝายวางแผนฯ วิเคราะหสถานการณจากขอมูลท่ีได

ในขั้นตอนท่ี 2 เม่ือเทียบกับจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 

(SWOT) โดยไดมีการวิเคราะห SWOT ออกเปนดาน ๆ ตาม

ประเด็นในกลยุทธเดิมท่ีมี  

ฝายนโยบายและ

แผนฯ 

ขั้นตอนท่ี 5 ทบทวน

วิสัยทัศน และกลยุทธ 

หลังจากนั้นทบทวนวิสัยทัศน คานิยม และกลยุทธโดยอิงกับผล

การวิเคราะห SWOT และพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรเดิมกอน

ปรับปรุง และยุทธศาสตรคณบดี จนไดมาเปนกลยุทธยอยสําหรับ

การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 รวมถึงในแต

ละกลยุทธ  ได มีการกําหนดจุดเนนในการพัฒนาสําหรับ

ปงบประมาณ 2562  หลังจากนั้นจัดทํารายงานรางแผนกลยุทธ

คณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ 2562-2564 

ฝายนโยบายและ

แผนฯ 
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ขั้นตอน การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี 6 คณะ

กรรมการฯ พิจารณา

แผนฯ 

คณะฯ นํารายงานรางแผนกลยุทธฯ เขาสูการพิจารณาของ

ผู บ ริหารในแตละระ ดับ ได แก  (1 )  ผู บ ริหารคณะฯ (2 ) 

คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา

คณะศิลปศาสตร (3) คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร 

และ (4) คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝาย

วางแผนฯ 

ขั้นตอนท่ี 7 ถายทอด

แผนกลยุทธ 

หลังจากนั้นประกาศใชแผนฯ และจัดประชุมเพ่ือถายทอดแผน

กลยุทธแกบุคลากรในคณะฯ โดยในปงบประมาณนี้คณะฯ ได

ปรับปรุงชองทางในการถายทอดแผนฯ ใหหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

โดยมีท้ังการประชาสัมพันธโดยตรงในรูปของการประชุม

ประชาคมธรรมศาสตร และการประชาสัมพันธทางออมผานสื่อ

ประชาสัมพันธตาง ๆ ไดแก แผนพับ โปสเตอร คลิป โดยสงไป

ทางชองทางชองทางการประชาสัมพันธตาง ๆ อาทิ อีเมล 

เว็บไซต จอโทรทัศน บอรดประชาสัมพันธ หนาจอเขาสัญญาณ

อินเทอรเน็ตของคณะ หนาจอคอมพิวเตอรในแตละหอง เปนตน 

ฝายนโยบายและ

แผนฯ 

 

  การทบทวนการดําเนินงาน อยางไรก็ตามจากการประชุมทบทวนขั้นตอน และ

กระบวนการในการจัดทําแผนฯ คณะฯ พบวาปญหาสําคัญของการทบทวนแผนกลยุทธฯ ที่ผานมาคือ 

ปญหาระยะเวลาในการจัดทําแผนที่กระช้ันชิด เน่ืองจากเปนชวงเปลี่ยนผานผูบริหารคณะฯ (ไตรมาส 

3) ทําใหเกิดขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมลู ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การมีจํากัด การถายทอดแผนฯ ไมสามารถลงสูระดับภาควิชา สาขาวิชาและโครงการพิเศษไดโดยตรง 

ดังน้ันในการทบทวนแผนกลยุทธฯ ในปตอมา คณะฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนดัง

รายละเอียดในตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2.2 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผน 

ประเด็นการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 

1.ดานเวลา ปรับการทบทวนจากท่ีเร่ิมปลายปงบประมาณ (ไตรมาสท่ี 3) มาเปนเร่ิมชวงกลาง

ปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)  

2.ดานกระบวนการ

ทบทวนแผนฯ 

- ประชุมเตรียมความพรอมฝายจัดทําแผน เพ่ือวางแผนกระบวนการทํางาน  

- ประเมินกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธฯ ในปท่ีผานมา  

- เชิญวิทยากรภายนอกเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนฯ แกเจาหนาท่ีฝาย

วางแผน และวางแผนการทํางาน 

- สรางการมีสวนรวมจากบุคลากรภายในคณะมากข้ึน เชน คณะฯ ไดจัดทําเปน

แบบประเมินเพ่ือใหผูบริหารและสาขาวิชา หัวหนางาน ผูอํานวยการ ผูจัดการ

โครงการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ มีสวนรวมในการประเมินจุดออน จุด

แข็ง โอกาส และอุปสรรค จากท่ีเดิมเปนการวิเคราะหผานตัวแทนบุคลากร เพ่ิม



หนา 30 

ประเด็นการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 

จํานวนผูเขารวมในการทบทวนแผนมากข้ึน โดยคณะฯ ไดจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธฯ ขึ้น ณ จังหวัดนครนายก 

3.ดานขอมูล - มีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหนโยบายท่ีสําคัญมากข้ึน อาทิ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 แผนการศึกษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป  

- มีการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสียมากข้ึน ไดแก นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาปจจุบันท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาโครงการบริการสังคม ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคลากรของคณะฯ ผล

การประเมินแผนกลยุทธฯ 

 

  ผลจากการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหคณะฯ สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนกลยุทธได โดยคณะฯ สามารถจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 

(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564 แลวเสร็จไดในเดือนกุมภาพันธ 

อีกทั้งยังทําใหแผนกลยุทธฉบับดังกลาวยังเปนแผนฯ ที่เกิดจากการวิเคราะหขอมูลที่รอบดานมากขึ้น 

ผูเรียน และผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะบุคลากรของคณะฯ มีสวนรวมในการจัดทําแผนมากขึ้น 

(2) นวัตกรรม เน่ืองจากคณะศิลปศาสตรเปนคณะทางดานมนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร จึงไมไดมุงเนนในเรื่องนวัตกรรม อยางไรก็ตามในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ คณะฯ 

ไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจนเกิดเปนแนวคิดในการพัฒนาใหม 

ๆ ซึ่งสะทอนผานกลยุทธซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเติมจากกลยุทธเดิม 

  (3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ ขอมูลที่คณะฯ ใชในการวิเคราะห 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

ดังกลาวคณะฯ มีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงพัฒนาสารสนเทศที่เก่ียวของมาใชใน

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2.3 ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธคณะศลิปศาสตรฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-พ.ศ. 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563-2564 และฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564 

ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2562-2564 ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563 

1. ขอมูลเชิงนโยบาย 

1.1 ขอมูลแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

1. ขอมูลเชิงนโยบาย 

1.1 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ี

เกี่ยวของกับคณะฯ จากยุทธศาสตรชาติ 

20  
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ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2562-2564 ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563 

1.2 ขอมูลนโยบายคณบดี 

1.3 ขอมูลจากเกณฑ EdPEx 

2. ขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสีย   

1.1 ความคาดหวังของนักเรียนในการเขาศึกษา

ตอระดับอุดมศึกษา  

1.2 ผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

พ.ศ. 2557-2559  

1.3 ผลการสํารวจคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามกรอบ มคอ. (จากการสํารวจ

นายจาง) 2557-2559  

1.4 ผลการสํารวจนักศึกษาใหมคณะศิลป

ศาสตรประจําปการศึกษา 2560  

1.5 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

โครงการบริการวิชาการแกสังคม  

1.2 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ี

เกี่ยวของกับคณะฯ จากแผนการศึกษา

ชาติ  

1.3 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ี

เกี่ยวของกับคณะฯ จากนโยบาย 

Thailand 4.0  

1.4 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ี

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 และการวิเคราะหความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริม
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ศักยภาพทั้งทักษะความคิด และการรูคิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ การ

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพใหพรอมรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนําความรูไปแกปญหา ผาน

ความรวมมือกับภาคเอกชนและทองถิ่น 

ผลการวิเคราะหนโยบายทําใหคณะฯ พบความทาทายเชิงกลยุทธ อาทิ การ

พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหมจากครูสอนเปนโคชหรือผูอํานวยการการ

เรียนรู  การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชี วิต การพัฒนาศาสตร ใหมๆ เรียกวา 4 i ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก นวัตกรรมเชิงบริการ การบูรณาการเชิงวิชาการที่ผสมผสานความรู

ขามศาสตร เพ่ือใหเกิดทักษะที่รอบดานในการแกไขปญหาตางๆ การตอบโจทยขามพรมแดนและใช

ประโยชนไดในระดับนานาชาติ และการสรางความซื่อสัตยซื่อ ถือคุณธรรมที่ตองฝงลึกลงในองค

ความรูของทุกศาสตร ทุกสาขาวิชา การมี Gen Next Academy หรือธรรมศาสตรตลาดวิชา การเนน

ให ธรรมศาสตร เปน  Marketplace of Solutions ที่ เนนการ วิจั ยประ ยุกต  โดยร วมมือ กับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ใชโจทยจริงในการเรียนรู ตอบโจทยทั้งไทย อาเซียน

และนานาชาติ เปนตน 

ขณะเดียวกันก็ไดพบความไดเปรียบเชิงกลยุทธของคณะฯ อาทิ การสราง

ความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตําแหนงของประเทศไทยใน

ภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การเนนความรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ

ทําธุรกิจระหวางประเทศ เน่ืองจากคณะฯ มีการเรียนการสอนทางดานภูมิภาคศึกษา การสรางระบบ

การศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ เน่ืองจากคณะฯ มีความเช่ียวชาญดาน

ภาษาตางประเทศ และมีงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ การสงเสริมความเปนพลเมือง (Civic 

Education) ในสังคม การยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เน่ืองจาก

คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับคานิยมองคกรที่เนนทางดานความหลากหลาย  อีกทั้งอุตสาหกรรม

ที่จะเปนโอกาสใหคณะศิลปศาสตรสามารถผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตออุตสาหกรรมแหงอนาคต 

ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

อยางไรก็ตามก็พบวามีประเด็นที่เปนความเสี่ยงตอความสําเร็จของคณะฯ 

ไดแก คณะฯ ยังขาดความพรอมทางดานระบบพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

การศึกษาผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนจากคนไทยที่เปน Analog Thai 

เปนคนไทยที่เปน Digital Thai  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตเรียนรูทํางานและประกอบธุรกิจไดอยางเปน

ปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล   

รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ 

ขอบังคับ อาทิ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป มุงเนนปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกํากับดูแลที่รับผิดชอบตอผลการดําเนินการของ
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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

การเพ่ิมพูนความรู และไดรับการสนับสนุนในการทํางานวิชาการ ความกาวหนา และความมั่นคงใน

การทํางาน สวนบุคลากรสายสนับสนุน ตองการมีระบบ และเทคโนโลยีในการทํางานที่ทันสมัย มี

ความกาวหนาในการทํางาน ทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี และปลอดภัย และมีสวัสดิการ และการดูแล

สุขภาพที่เหมาะสม (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนๆ และผูมีสวนไดเสีย โดยผูเรียนในระดับปริญญาตรี 

ตองการมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํางาน และหรือการศึกษาตอ มีสถานที่ที่เหมาะสม

ตอการศึกษาเรียนรู ไดงานทําหลังจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตองการไดรับการสงเสริมกิจกรรม

ดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู ความตองการ 

และความคาดหวังของลูกคากลุมอ่ืน อาทิ ผูรับบริการวิชาการ: หลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา ตองการ

ไดรับการบริการตรงตามความตองการ ไดรับความรู และนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค 

ผูปกครอง ตองการใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

นักศึกษามีเครือขายกลุมเพ่ือน/รุนพ่ีรุนนองที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน 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 

ความทาทายเชิงกลยุทธหรือแรงกดดันตางๆ ที่มีผลอยางชัดเจนตอ

ความสําเร็จใน อนาคตขององคกร ที่เกิดจากแรงผลักดันของตําแหนงในการแขงขันในอนาคตของ

คณะฯ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน อาทิ หลักสูตรมีคูแขงที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ จํานวนประชากรที่ลดลงอาจสงผลใหผูสมัครลดลงในอนาคต ผูเรียนแสวงหาความรูใน

รูปแบบอ่ืนมากขึ้นสงผลตอการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดาน

การจัดสรรงบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง สงผลตอการบริหารจัดการการเงินของคณะ
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ภาครัฐลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าสงผลกระทบตอ

โครงการบริการสังคม เปนตน 

สวนความไดเปรียบเชิงกลยุทธหรือความไดเปรียบในเชิงตลาดตางๆ ที่เปน

ตัวตัดสินใจวา คณะฯ จะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไมหรือเปนปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบ

ความสําเร็จในเชิงแขงขันในปจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ไดแก อาจารยเปน

ที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เช่ียวชาญ ทุกหลักสูตรภาษาตางประเทศ มีอาจารยที่เปนเจาของภาษา คณะมี

หลักสูตรที่หลากหลายและโดดเดน เชน ฝกงาน วิจัย เปนที่ยอมรับ สามารถตอบสนองตอความ

ตองการของสังคม คณะมีระบบการสนับสนุน การดําเนินงานวิจัยอยางเพียงพอ ทั้งงบประมาณและ

บุคลากร คณะมีหลักสูตรที่สงเสริมการทําวิจัยและการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา ทั้งในและ

ตางประเทศ คณะมีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ สําหรับทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณะมีเครือขายนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่เขมแข็ง คณะมี

ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

สวนความเสี่ยงที่มีตอความสําเร็จในอนาคตของสถาบัน ไดแก ความเสี่ยง

ดานการตลาด อาทิ หลักสูตรมีคูแขงที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวนประชากรที่

ลดลงอาจสงผลใหผูสมัครลดลงในอนาคต ความเสี่ยงดานบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย

ควบคุมอัตรากําลัง ทําใหประสบปญหาในการบริหารอัตรากําลังของคณะ ความเสี่ยงดานการเงิน อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดานการจัดสรรงบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง สงผลตอ

การบริหารจัดการการเงินของคณะ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าสงผลกระทบตอโครงการบริการสังคม 

โดยจุดบอดที่ เ กิดขึ้นจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ และในเรื่อง

สารสนเทศที่นํามาใชในการวิเคราะหแผนกลยุทธ ไดแก  (1) คณะมีบุคลากรจํานวนมาก สงผลใหการ

มีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธแตกตางกันไป ซึ่งอาจสงผลตอการขับเคลื่อนองคกร

ตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว และ (2) คณะฯ ยังขาดขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการวางแผน เน่ือง

ดวยมีการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกันไป ไมสอดคลองกับขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหกลยุทธ 

ขอมูลความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียบางสวนยังไมไดจัดเก็บ อาทิ คูความรวมมือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา สถานศึกษาในระดับมัธยม ศิษยเกา เปนตน อยางไรก็ตามในการจัดทําแผนกลยุทธคณะฯ 

ฉบับที่ 13 คณะฯ ไดกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเครื่องมือที่

หลากหลายมากย่ิงขึ้น อาทิ การสนทนากลุมยอย การใชแบบสํารวจ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

เปนตน เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากร รวมถึงเพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดเสียที่

หลากหลายและสอดคลองกับความตองการมากขึ้น  

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติน้ัน 

เน่ืองดวยแผนกลยุทธของคณะฯ สัมพันธไปกับแผนงบประมาณ ทําใหคณะฯ มีความสามารถในการ

นําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ อยางไรก็ตามคณะยังขาดในสวนของการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ ทํา

ใหยังไมสามารถติดตามการดําเนินงานตามแผน และผลที่จากการดําเนินงานตามแผนไดอยางแทจริง 
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อยางไรก็ตามในปจจุบันคณะฯ ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเสนอโครงการ ซึ่งระบบดังกลาว

จะทําใหคณะฯ สามารถติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานไดมากย่ิงขึ้น 

  4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คณะมี

ระบบงานที่สําคัญ ไดแก ระบบการผลิตบัณฑิต ระบบการวิจัย ระบบการบริการวิชาการแกสังคม และ

ระบบการทํางานสนับสนุน กลาวคือ 

 

 
 

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) ระบบการบริการวิชาการแกสงัคม เปนระบบการใหบริการวิชาการ

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน/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 

ระบบการผลติบัณฑติ

งานบรหิารการศกึษาและวิจยั

ระบบการบริการวชิาการแก่สังคม

กลุม่งานสง่เสรมิวิชาการและวิจยั กลุม่งานบรกิารสงัคม

ระบบการวจัิยเพือ่สนับสนุนบุคลากร

กลุม่งานสง่เสรมิวิชาการและวิจยั 

ระบบการทาํงานสนับสนุน

สาํนกังานเลขานกุารคณะ งานบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

บรหิารงานทั่วไปและธรุการ งานการคลงัและพสัด ุงาน

งบประมาณ แผนและพฒันาคณุภาพการศกึษา งานทั่วไป

ระบบงานทีส่าํคัญ
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 (4.3) ระบบการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ไดแก การทําวิจัย 

การตีพิมพเผยแพร การผลิตสิ่งประดิษฐ/ นวัตกรรม/ จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา โดยคณะฯ 

เนนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยไดใชสมรรถนะของบุคลากรที่มีความหลากหลาย

ทางดานความรู และการเก้ือหนุนจาสถาบันใหคณะฯ บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ไดแก (1) ความ

พรอมดานงบประมาณ โดยคณะมีกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2) ความหลากหลายทางดานงานวิจัย 

ไดแก งานวิจัยในกลุมมนุษยศาสตร เชน งานวิจัยทางดานภาษา และภาษาศาสตร การเรียนการสอน 

ปรัชญา และศาสนา ประวัติศาสตร งานวิจัยในกลุมสังคมศาสตร อาทิ งานวิจัยดานจิตวิทยา 

ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร และงานวิจัยในกลุมภูมิภาคศึกษา (3) การมีเวทีสําหรับนําเสนอ

ผลงานวิจัย ไดแก การประชุมวิชาการระดับชาติเปนประจําทุกป ไดแก การประชุมวิชาการระดับชาติ

สรรพศาสตร สรรพศิลป และ (4) การมีบริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับ 

(4.4) ระบบการทํางานสนับสนุน ไดแก ระบบการบริหารงานบุคคล 

ระบบงานธุรการ ระบบการจัดการอาคารสถานที่ ระบบบริหารงบประมาณ/การเงิน/พัสดุ ระบบการ

จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบศิษยเกาสัมพันธ ระบบประกันคุณภาพ ระบบการ

ประชาสัมพันธ ระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และระบบการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา 

ข.ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

 1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ เปนไปดังตารางที่ 

2.4 ซึ่งจากการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ 2561-2564 อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเปลี่ยนแปลงคณบดี ตลอดจนผลการวิเคราะหสถานการณ 

(SWOT) กอนหนาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน 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 

กลยุทธที่เปลี่ยนแปลง (*) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: สรางบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะ GREATS 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตท่ีจบจากคณะศิลปศาสตรมี

คุณลักษณะ GREAT 

เปาประสงค 

สรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ  GREATS มีทักษะการ

เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 

กลยุทธที่ 1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือการศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 * 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัติได

จริง สรางสรรคเปน มีเปาหมาย และมุงประโยชน

สวนรวม* 
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ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/เปาประสงค 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2561-2564 

กลยุทธที่เปลี่ยนแปลง (*) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564 

ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active 

Learning และปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

(มธ.) 

 

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนากิจกรรมสรางคนพันธุ 

GREATs/Entrepreneur & Startup* 

กลยุทธที่ 1.5 พัฒนาสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําทางสังคม* 

กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาผูสอนสูการเปนผูนําการเรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: สรางสรรคงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา

ตอสังคมไทยและสังคมโลก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

เปาประสงค 

ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล  และนําไปใชประโยชนอยางบูรณา

การและย่ังยืน (มธ.) 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมผลผลิตงานวิจัยนวัตกรรมและ

งานสรางสรรคท่ีสอดคลองกับนโยบายชาติและจุดเดน

ของคณะ /การตอยอดจากงานวิจัยมหาวิทยาลัย /

นวัตกรรมและการสงเสริมการประกวดผลงานวิจัย

นวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ* 

กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงาน

ภายนอก )Matching Fund)* 

กลยุทธที่ 2.3 การสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ* 

กลยุทธที่ 2.4 สรางเครือขายงานวิจัยท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย* 

กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสราง

บรรยากาศในการทํางานวิจัย* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สรางเครือขายความรวมมือ

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

เปาประสงค 

ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การ

สรางงานวจิัย และนวัตกรรม ท้ังภายในและ 

ภายนอกประเทศ ท้ังระดับหนวยงานและระดับ

บุคคล (มธ.) 

กลยุทธที่ 3.1 สรางความรวมมือกับองคกร/เครือขาย

ภายในและภายนอกประเทศและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร โดยมุงเนนกลุมประเทศอาเซียนและเอเชีย

ตะวันออก* 

กลยุทธที่ 3.2 สื่อสารธรรมศาสตรสูสากล* 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: มุงเนนคุณภาพการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม 

เปาประสงค 

1. คณะฯ สามารถนําความรูท่ีไดจากการบริการทาง

วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ

กลยุทธที่ 4.1 การสรางภาคีเครอืขายความรวมมือเพ่ือ

การบริการวิชาการแกสังคม*  

กลยุทธที่ 4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ

วิชาการแกสังคม* 

กลยุทธที่ 4.3 การบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอ

นโยบายชาติ* 



หนา 38 

ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค/เปาประสงค 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2561-2564 

กลยุทธที่เปลี่ยนแปลง (*) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2563-2564 

วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญ

ของคณะฯ (มธ.) 

2 .ใหบริการวิชาการท่ีหลากหลายดวยคุณภาพแก

ชุมชนและสังคม (มธ.) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความม่ันคง และย่ังยืน 

ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความทันสมัย ม่ันคง และ

ย่ังยืน 

เปาประสงค 

พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน (มธ.) 

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร*  

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

กลยุทธที่ 5.3 เพ่ิมรายได-ลดตนทุน* 

กลยุทธที่ 5.4 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาไทย 

กลยุทธที่ 5.5 พัฒนาองคกรระบบและกลไกเพ่ือการ

พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEx)* 

*กลยุทธท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

  2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ทั้งน้ีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขางตนได

สรางความสมดุลระหวางความตองการที่หลากหลายในสถาบันโดยไมมีการแยงชิงทรัพยากรกันเอง ทั้ง

ในสวนของงบประมาณ เน่ืองจากคณะฯ เนนสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ ในสวนของ

บุคลากรน้ัน เน่ืองจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธกระจายไปตามพันธกิจและโครงสรางองคกรของคณะฯ 

ไดแก ดานวิชาการ (เพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตที่จบจากคณะศิลปศาสตรมีคุณลักษณะ GREAT) ดาน

งานวิจัย (เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทย

และสังคมโลก) ดานวิเทศสัมพันธ (เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ) 

ดานการบริการสังคม (เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม) ดานการบริหารองคกร 

(เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความทันสมัย มั่นคง และย่ังยืน) 

นอกจากน้ีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังกลาวยังตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ 

และการใชสมรรถนะหลัก 

 

ตารางที่ 2.5 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สามารถตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธ และการใช

ประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะฯ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ความทาทายเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลัก 

เพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตท่ีจบจากคณะ

ศิลปศาสตรมีคุณลักษณะ GREAT 

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 

การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูให

เอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนโฉม

คณะฯ มีความหลากหลายทางดาน

ภาษาตางประเทศ มีบุคลากรชาว

ตางประเทศ มีคูความรวมมือท่ีจะ
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ความทาทายเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลัก 

บทบาทครูใหเปนครูยุคใหมจากครู

สอนเปนโคชหรือผูอํานวยการการ

เรียนรู การพัฒนาระบบการเรียนรู

ตลอดชีวิต การมี Gen Next 

Academy หรือธรรมศาสตรตลาด

วิชา 

ชวยฝกทักษะประสบการณใหกับ

นักศึกษา  

เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงในเชิงพัฒนาตอ

สังคมไทยและสังคมโลก 

การพัฒนาศาสตรใหมๆ เรียกวา 4i 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก 

นวัตกรรมเชิงบริการ การบูรณาการ

เชิงวิชาการท่ีผสมผสานความรูขาม

ศาสตร เพ่ือใหเกิดทักษะท่ีรอบดาน

ในการแกไขปญหาตางๆ การตอบ

โจทยขามพรมแดนและใชประโยชน

ไดในระดับนานาชาติ  

คณะฯ มีความพรอมดาน

งบประมาณ โดยคณะมีกองทุน

สนับสนุนการวิจยั มีบุคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญหลากหลายมิติ 

ไดแก งานวิจัยในกลุมมนุษยศาสตร 

งานวิจัยในกลุมสังคมศาสตร และ

งานวิจัยในกลุมภูมิภาคศึกษา  

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ 

การเนนใหธรรมศาสตรเปน 

Marketplace of Solutions ท่ีเนน

การวิจัยประยุกต โดยรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาค

ประชาสังคม ใชโจทยจริงในการ

เรียนรู ตอบโจทยท้ังไทย อาเซียน

และนานาชาติ 

คณะฯ มีการเรียนการสอนทางดาน

ภูมิภาคศึกษา มีบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศ มี

คูความรวมมือท้ังในและ

ตางประเทศ 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการ

วิชาการแกสังคม 

ผูเรียนแสวงหาความรูในรูปแบบอ่ืน

มากขึ้นสงผลตอการจัดการเรียนการ

สอนแบบเดิม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

สงผลกระทบตอโครงการบริการ

สังคม 

คณะฯ มีหลักสูตรและบุคลากรท่ี

หลากหลาย ทําใหคณะฯ สามารถ

ออกแบบโครงการบริการสังคมท่ี

หลากหลาย และสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความ

ทันสมัย ม่ันคง และย่ังยืน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดาน

การจัดสรรงบประมาณ และระเบียบ

การเงินการคลัง สงผลตอการบริหาร

จัดการการเงินของคณะ 

คณะฯ มีนโยบาย และมี

งบประมาณสนับสนนุการพัฒนา

ระบบการบริหารใหมีความทันสมัย  

 

2.2 การนาํกลยุทธไปสูการปฏิบัติ: คณะ (สํานัก/สถาบนั) นํากลยุทธไปสูการปฏิบติัอยางไร  

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนาํไปสูการปฏิบัติ 

  1) แผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งจากแผนกลยุทธ

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

รับผิดชอบเพ่ือรับฟงความคิดเห็น เพ่ือเสนอโครงการตามกลยุทธ แลวสงใหคณะกรรมการงบประมาณ

พิจารณา (2) คณะกรรมการงบประมาณพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยพิจารณาจากความ

สอดคลองของโครงการกับแผนกลยุทธ และความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอมา พรอมทั้ง

สงกลับไปใหผูบริหารปรับแกหากโครงการที่เสนอมายังไมเหมาะสม (3) คณะกรรมการงบประมาณ

อนุมัติและจัดทําแผนปฏิบัติการ หลังจากน้ันเสนอแผนปฏิบัติการไปยังคณะกรรมการตางๆ เพ่ือ

พิจารณาตามลําดับ ไดแก คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะ

ศิลปศาสตร (4) ประกาศใชแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2563  

  อยางไรก็ตามกระบวนการตาง ๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการไดมีการปรับปรุงใหดี

ขึ้นผานการประเมินผล โดยคณะฯ พบวาในขั้นตอนการเสนอโครงการ โครงการที่เสนอมามีจํานวน

มาก และไมสอดคลองกับกลยุทธของคณะฯ ดังน้ันในการจัดทําแผนแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 คณะจึงไดเพ่ิมกลไกการพิจารณากลั่นกรอง

โครงการโดยคณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรคณะฯ กอนที่จะเขาสูการพิจารณาของ

คณะกรรมการงบประมาณ รวมถึงในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ การ

กลั่นกรองโครงการเนนไปที่ความสอดคลองระหวางโครงการกับยุทธศาสตรมากขึ้น 

 

 
 

                      กลไกท่ีเพ่ิมเขามาในปงบประมาณ 2564 

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนในการทําแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2563 

1. ผูบ้รหิารประชุม
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบเพือ่

เสนอโครงการ

คณะกรรมการวางแผนและ

กาํหนดยทุธศาสตรค์ณะฯ 

กลั่นกรองโครงการ 

2. คณะกรรมการงบประมาณ

พิจารณากลั่นกรองโครงการ

3. เสนอคณะกรรมการในระดบั

ตา่ง ๆ

4. ถ่ายทอดแผนปฏิบติัการ
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  2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่

สําคัญ คณะศิลปศาสตรมีระบบการถายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรทั้งทางตรงผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร การจัดเวทีประชาคมเพ่ือช้ีแจงแผนปฏิบัติงานของคณะและ

ทางออมผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน อีเมล โปสเตอร แผนพับ ฯลฯ ในสวนของนักศึกษาน้ันเปน

การประชาสัมพันธผานการประชุมรวมกับกรรมการนักศึกษา การประชุมนักศึกษา เชน การ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ผานสื่อตางๆของนักศึกษา เชน Facebook ของฝายการนักศึกษา เว็บไซต

คณะ ศิษยเกา ผานการประชุมรวมกับสมาคมศิษยเกา จดหมายขาว เว็บไซตคณะ ผูใชบัณฑิต 

เครือขายหรือคูความรวมมือ ผานการจัด partnership reception จดหมายขาว เว็บไซตคณะ เปน

ตน 

  3) การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการ

จัดสรรทรัพยากร ได แก งบประมาณผานคณะกรรมการงบประมาณ โดยคณะฯ ไดกําหนดสัดสวน

รอยละของงบประมาณที่นํามาใชในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ.ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมา

จากปที่ผานมา ทําใหคณะมีความมั่นใจวาจะมีงบประมาณที่จะใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือให

บรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด ขณะเดียวกันคณะฯ ก็ไดจัดการความเสี่ยงดานการเงินที่เก่ียวของกับ

แผนปฏิบัติ เพ่ือใหคณะมีความมั่นใจวาฐานะการเงินของคณะฯ ยังมั่นคง ยังคงสามารถสนับสนุน

โครงการเพ่ือผลักดันแผนกลยุทธ ได  

ในสวนของแผนงานดานบุคลากรที่สําคัญ ที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติการของคณะศิลปศาสตรในปที่ผานมาน้ันคณะยังไมไดดําเนินการ อยางไรก็ตามคณะฯ ได

มีแผนในการปรับปรุงวิธีการจัดสรรดานบุคคลากร โดยในการจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับ

ที่ 13 ( พ.ศ. 2565-2570) คณะฯ กําหนดใหมีการจัดทําแผนบุคลากรภายหลังจากที่ไดจัดทําแผนกล

ยุทธเสร็จสิ้นแลว 

4) ตัววัดผลการดําเนินการ ตัวบงช้ีสําคัญที่คณะใชในการติดตามความสําเร็จ และ

ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ไดแก   

 

ตารางที่ 2.6 ตัวช้ีวัด และผลการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

1) สัดสวนงบประมาณท่ีพ่ึงพารัฐกับรายไดของหนวยงาน (ปงบประมาณ 2563 

ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพท่ี 7.110 

2) สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 

เดือน) 

ภาพท่ี 7.111 

3) สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน) ภาพท่ี 7.112 

4) สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน) ภาพท่ี 7.113 
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ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

5) งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานตาม

พันธกิจ (รายได/รายจายจริง) 

ภาพท่ี 7.114 

 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ นอกจากคณะฯ จะมีระบบในการทบทวนแผนกลยุทธ

คณะฯ เปนประจําทุกปแลว ในกรณีของแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน อาทิ กรณีการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําใหคณะฯ ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากช้ันเรียนเปนการสอน 

ออนไลน คณะฯ ก็ไดปรับเปลี่ยนแผนและนําแผนใหมไปปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว 
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3. นักศึกษา และผูรับบริการดานตางๆ (85 คะแนน) 
 คณะฯ มีระบบการรับฟงเสียงของนักศึกษาและลูกคากลุมอ่ืนๆ และการสรางความผูกพันของลูกคาดัง

กระบวนการในภาพที่ 3.1 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

หมวด 3

แบงกลุมผูรับบริการ

หาเครื่องมือที่เหมาะสมกับแตละกลุม

รับฟงความตองการ/ ความคาดหวัง

หาความตองการรวมของแตละกลุม 

(Common Need)

ออกแบบกระบวนการสราง

ความสัมพันธที่ดี

สื่อสาร สรางความเขาใจ/ กําหนดวิธีปฏิบัติ

วัดความพึงพอใจ/ ไมพึงพอใจ

ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6) 

กระบวนการจัดการ

ขอรองเรียน

- ขอขอมูล

- ขอรับบริการ

- รองเรียน

- กิจกรรม

ติดตามคุณภาพการบริการ

การสราง

ความสัมพันธกับ

ผูรับบริการ

วางแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2)

ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6)

พัฒนาบริการ (หมวด 6)

ความรูเกี่ยวกับ

ผูรับบริการ

ผูรับบริการที่พึงมี

ในอนาคต
สอดคลองตาม OP

 
ภาพที่ 3.1 ระบบการรับฟงเสียงของนักศึกษาและลูกคากลุมอ่ืนๆ และการสรางความผูกพันของลูกคา 

 

3.1 เสียงของนักศึกษาและผูรับบริการ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไรในการรวบรวมสารสนเทศ

จากนักศึกษา และผูรับบริการตางๆ  

 คณะมีกลุมผูรับบริการ 2 กลุมหลัก ๆ ตามโครงรางองคกรไดแก (1) กลุมผูเรียนในระดับปริญญาตรี 

และกลุมผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) กลุมผูใชบริการสังคม ไดแก บริการวารสารวิชาการ บริการ

โครงการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม และบริการโครงการเพ่ือสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม ซึ่งแตละ

กลุมมีเครื่องมือในการรับฟงเสียงผูรับบริการดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
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(1) การรับฟงผูเรียน จากแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยเฉพาะกลยุทธที่ 1 สรางบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะ GREATS เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลจากผูเรียนสําหรับนํามาใชปรับปรุงการใหบริการ คณะฯ ไดมีการ

รับฟงผูเรียนทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

(1.1) นักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะฯ รับฟงเสียงของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีผานทางชองทางตาง ๆ ไดแก (1) การรับฟงเก่ียวกับการเรียนการสอน โดยมีการรับฟงผูเรียนผานแบบ

ประเมินการสอนเปนหลัก โดยใหนักศึกษาทําแบบประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซต

ของสํานักทะเบียนในชวงปลายภาคการศึกษา แบบประเมินจะมีทั้งการใหคะแนนเปนระดับและเขียนบรรยาย 

สํานักทะเบียนรับผิดชอบประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ หลังจากสงผลการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถดูผลการ

ประเมินรายวิชาของตนเองและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนตอไป นอกจากน้ี งานบริการการศึกษา

รับผิดชอบดูแลเรื่องการประเมินการสอน หากพบผลประเมินที่ผิดปกติ งานบริการการศึกษาจะนําแจงรอง

คณบดีฝายวิชาการและประธานหลักสูตรทราบเพ่ือแกไขปญหาตอไป นอกจากน้ียังมีการรับฟงผูเรียนดานการ

เรียนการสอนผานชองทางอ่ืนๆ ตามตารางที่ 1 (2) การรับฟงเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา และสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ โดยเพราะการรับฟงผานคณะกรรมการนักศึกษา โดยขอมูลดังกลาวจะรายงานสูคณะกรรมการ

ฝายการนักศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข และ (3) การรับฟงเก่ียวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของ

นักศึกษา เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาป 1 หลังจากน้ันไดนําขอมูลทั้งหมดไปประมวลผล วิเคราะห 

และจัดทํารายงาน และรายงานผลการสํารวจในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ อีกทั้งยังสงรายงานการสํารวจ

ใหกับแตละสาขาวิชาเพ่ือไปใชประโยชนตอไป  

อยางไรก็ตามการรับฟงผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ อาทิ 

ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนชองทางการติดตอเปนแบบ

ออนไลนทั้งหมด โดยนักศึกษาสามารถติดตอใชบริการผานทางอีเมล และชองทางออนไลนอ่ืนๆ  

 

ตารางที่ 3.1 การรับฟงผูเรียนในระดับปริญญาตร ี
การรับฟง ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) การรับฟง

เก่ียวกับการ

เรียนการสอน 

ระบบประเมินการสอน 

online ของสํานักทะเบียน 

มธ. 

การประเมินการสอนของ

อาจารย การประเมินตนเอง 

และการประเมิน

สภาพแวดลอม ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ปลายภาค

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

สํานักทะเบียน มธ./

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/ผูชวยคณบดี

ฝายมาตรฐาน

หลักสูตร/งานบริการ

การศึกษา/ประธาน

หลักสูตร/โครงการ

พิเศษ 

 เคานเตอรหองงานบริการ

การศึกษา/โครงการพิเศษ   

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งานบริการ

การศึกษา/โครงการ

พิเศษ 
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การรับฟง ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

 โทรศัพทหองงานบริการ

การศึกษา/หองโครงการ

พิเศษ  

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งานบริการ

การศึกษา/โครงการ

พิเศษ 

 อีเมลงานบริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ  

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งานบริการ

การศึกษา/โครงการ

พิเศษ 

 เพจ Facebook “งาน

บริการการศึกษา คณะศิลป

ศาสตร มธ.”  

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งานบริการ

การศึกษา 

 อาจารยที่ปรึกษา  ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

อาจารยที่ปรึกษา 

(2) การรับฟง

เก่ียวกับกิจกรรม

นักศึกษาและส่ิง

อํานวยความ

สะดวกตางๆ 

เคาเตอรหองงานฝายการ

นักศึกษา/โครงการพิเศษ 

กิจกรรมนักศึกษา

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการ

นักศึกษา/งานฝาย

การนักศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 โทรศัพทหองฝายการ

นักศึกษา/โครงการพิเศษ 

กิจกรรมนักศึกษา

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการ

นักศึกษา/งานฝาย

การนักศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 เพจเฟชบุกงานฝายการ

นักศึกษาและเพจ

คณะกรรมการนักศึกษา/

โครงการพิเศษ 

กิจกรรมนักศึกษา 

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการ

นักศึกษา/งานฝาย

การนักศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 การประชุมนักศึกษาและ

กรรมการฝายการนักศึกษา

ทั้งโครงการปกติ (กนศ.) 

และโครงการพิเศษ (BASIC) 

กิจกรรมนักศึกษา 

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการ

นักศึกษา/งานฝาย

การนักศึกษา/

คณะกรรมการ

นักศึกษา/โครงการ

พิเศษ 

(3) การรับฟง

เก่ียวกับการ

ตัดสินใจและ

ความคาดหวัง

ของนักศึกษา 

เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช

แบบสอบถาม 

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน

ที่คณะฯ  ปจจัยที่เปน

อุปสรรคตอการเรียน และ

ความคาดหวังจากการเรียน 

วันปฐมนิเทศ ปรับปรุงการ

บริการและ

ออกแบบ

บริการ 

รองคณบดีฝายการ

นักศึกษา/งานฝาย

การนักศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช

แบบสอบถาม 

ขอคิดเห็นตาง ๆ เก่ียวกับ

บริการตาง ๆ ของโครงการ

พิเศษ 

ปลายภาค

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการและ

ออกแบบ

บริการ 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/รองคณบดี

ฝายบริหารทา

พระจันทรและ
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การรับฟง ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

บัณฑิตศึกษา/

โครงการพิเศษ 

(4) ศูนยบริการ

ทางจิตวิทยา 

และการปรึกษา 

Line official : @tcaps 

e-mail : 

tcapscenter@gmail.com 

จํานวนคนที่มาติดตอ คณะ 

สาเหตุที่ติดตอวันที่ติดตอมา 

วันที่ติดตอกลับ ขอคิดเห็น

ตาง ๆ 

ตลอดป

การศึกษา 

วางแผนการ

ใหบริการ 

ผูชวยคณบดีฝาย

พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

 

   ทั้งน้ีจากการรับฟงเกี่ยวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของนักศึกษาผานการเก็บ

ขอมูลโดยตรงดวยแบบสอบถามเก่ียวกับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะฯ  ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ

เรียน และความคาดหวังจากการเรียนในวันปฐมนิเทศ รวมถึงการเก็บขอมูลนักศึกษาปจจุบันในประเด็นที่

เกี่ยวกับขอคิดเห็นตาง ๆ เก่ียวกับบริการของโครงการพิเศษ ทําใหคณะไดความตองการรวมของนักศึกษา 

ไดแก นักศึกษาตองการและคาดหวังวา (1) คณะจะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํางาน และหรือ

การศึกษาตอ (2) มีสถานที่ที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู โดยเฉพาะในสวนของทาพระจันทร และ (3) ไดงาน

ทําหลังจบการศึกษา ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง

ของนักศึกษา อาทิ ฝายการนักศึกษาไดจัดโครงการโครงการฝกงานภายในคณะศิลปศาสตร โครงการ L'arts  

smart graduate โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิต การแนะแนวการสมัครงานและการศึกษาตอผาน

โครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาป 4 เปนตน  

ในขณะที่ฝายวิเทศสัมพันธไดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาแลกเปลี่ยนและ

ทุนการศึกษาตางๆ โครงการฝกงานในตางประเทศของนักศึกษาระกับปริญญาตรี โดยคณะจัดสรรทุนสนับสนุน

บางสวน ทั้งน้ี เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาของคณะไปศึกษาแลกเปลี่ยนและฝกงานในตางประเทศซึ่งไดเรียนรูการ

ใชชีวิตและฝกปฏิบัติงานจริงในสถาบัน/องคกรในตางประเทศ นอกจากน้ียังมีโครงการ Cooperative 

Education Program form Bachelor to Master (3.5+1.5) ซึ่งเปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาใน

ไตหวันเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาของคณะที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปศึกษาตอระดับปริญญาโทในไตหวัน 

โดยคณะจะคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสงไป และนักศึกษามีโอกาสในการรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย/รัฐบาลไตหวันดวย 

รวมถึงคณะฯ ไดสงเสริมใหหลักสูตรมีรายวิชาฝกงาน เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามี

ประสบการณในการทํางาน และหรือศึกษาตอ และมีโอกาสที่จะไดทํางานหลังจบการศึกษามาขึ้น นอกจากน้ี

คณะยังมีศูนยบริการทางจิตวิทยาและการปรึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร โดยมีอาจารยสาขาจิตวิทยาเปน

ผูดูแล มีบริการหลักคือการใหการปรึกษาทางจิตใจ การฝกอบรมทางจิตวิทยา และการตรวจวินิจฉัยทาง

จิตวิทยา เพ่ือพัฒนาทางดานจิตใจของนักศึกษา  

นอกจากน้ีรองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษายังไดจัดโครงการ

คณบดีพบนักศึกษาเพ่ือสอบถามความตองการการใช พ้ืนที่กายภาพของทาพระจันทร พรอมทั้งทํา

แบบสอบถามของทาพระจันทร  ผลปรากฏวา นักศึกษามีความตองการใหคณะฯ เปดหอง Common Room 
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ช้ัน 8 เพ่ือใหนักศึกษาใชเปนสถานที่สําหรับอานหนังสือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และจัดประชุม

กลุมยอย จากเดิมที่เคยมีแผนระงับการใชหอง Common Room เน่ืองจากเหตุผลดานความปลอดภัย โดย

นักศึกษาขอใหเปดหอง Common Room ถึงเวลา 17.00 น. หลังจากที่คณะฯ ไดรับฟงเสียงนักศึกษา จึงได

จัดสรรพ้ืนที่หอง Common Room ช้ัน 8 ใหกับนักศึกษาใชในป 2563 โดยนําระบบสแกนลายน้ิวมือเพ่ือเขา

ออกมาใช เพ่ือรักษาความปลอดภัยใหกับนักศึกษา   

  (1.2) นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ มีการรับฟงเสียงของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาผานทางชองทางตาง ๆ ดังตารางที่ 3.2 ไดแก (1) การรับฟงเก่ียวกับการเรียนการสอน และ

กิจกรรมวิชาการทั่วไป โดยเฉพาะในสวนของการรับฟงเสียงผานแบบประเมินการสอนน้ัน นักศึกษาจะทําแบบ

ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจะทํา

แบบประเมินทุกๆ ปลายภาคการศึกษา แบบประเมินมีทั้งการใหคะแนนเปนระดับและเขียนบรรยาย โดย

สํานักงานทะเบียนนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ หลังจากสงเกรด อาจารยผูสอนสามารถ

ดูผลการประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนตอไป การแจงผลประเมินในสวนของงาน

บัณฑิตศึกษา จะแจงผลประเมิน 2 ชองทาง คือ แจงอาจารยผูสอนแตละรายวิชาโดยตรง และ แจงผลประเมิน

ภาพรวมของทุกรายวิชาไปยังประธาน/ผูอํานวยการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลังจากน้ัน

กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาขอคิดเห็นตาง ๆ ของนักศึกษา และปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และ (2) การรับฟงเก่ียวกับความพึงพอใจ และความ

ตองการผานแบบสอบถาม โดยงานบัณฑิตศึกษาไดจัดทํา google form เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในเรื่อง

ตางๆ เชน ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอคณะศิลปศาสตรในดานตางๆ 

ความสนใจหัวขอการอบรม เปนตน หลังจากน้ันไดนําขอมูลทั้งหมดไปประมวลผล วิเคราะห และจัดทําสรุป

รายงาน โดยแจงการสรุปรายงานผลการสํารวจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นในการสรุป

รายงานดังกลาว โดยพบวา นักศึกษามีความตองการ และความคาดหวังที่จะไดรับการสงเสริมกิจกรรมดาน

วิชาการทั้งใน และตางประเทศ รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู 

ทั้งน้ีการรับฟงดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ เชนเดียวกับในระดับ

ปริญญาตรี อาทิ ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนชองทางการ

ติดตอเปนแบบออนไลนทั้งหมด นักศึกษาสามารถติดตอสอบถามผานชองทางที่แจงไวขางตนและสามารถย่ืน

คํารองทางอีเมลของงานบัณฑิตศึกษา 

 

ตารางที่ 3.2 การรับฟงผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
การรับฟง ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนํา

ขอมูลไปใช 

ผูรับผิดชอบ 

(1) การรับฟง

เก่ียวกับการ

เรียนการสอน 

ระบบประเมินการสอน 

online ของสํานักทะเบียน 

มธ. 

การประเมินการสอนของ

อาจารย การประเมินตนเอง 

และการประเมิน

ปลายภาค

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ/

สํานักทะเบียน มธ./ 

รองคณบดีฝายทา

พระจันทรและ
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การรับฟง ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนํา

ขอมูลไปใช 

ผูรับผิดชอบ 

และกิจกรรม

วิชาการ 

สภาพแวดลอม ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา/ผูชวย

คณบดีฝายมาตรฐาน

หลักสูตร/งาน

บัณฑิตศึกษา 

 หองงานบัณฑิตศึกษา ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งาน

บัณฑิตศึกษา 

 โทรศัพท ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งาน

บัณฑิตศึกษา 

 อีเมลงานบัณฑิตศึกษา ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งาน

บัณฑิตศึกษา 

 เพจ Facebook “งาน

บัณฑิตศึกษา คณะศิลป

ศาสตร ธรรมศาสตร” 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งาน

บัณฑิตศึกษา 

 ไลนกลุม “ป.โท-เอก สิน

สาด” 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งาน

บัณฑิตศึกษา 

 ประธาน/ผูอํานวยการ/

คณาจารยผูสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

ประธาน/

ผูอํานวยการ/

คณาจารยผูสอนใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

(2) การรับฟง

เก่ียวกับความพึง

พอใจ และความ

ตองการผาน

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจและไมพึง

พอใจของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตอคณะศิลป

ศาสตรในดานตางๆ ความ

สนใจหัวขอการอบรม เปน

ตน 

ปลายภาค

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

งานบัณฑิตศึกษา 

 

   ทั้ง น้ีจากขอมูลการรับฟงความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตอคณะศิลปศาสตรในดานตางๆ ความสนใจหัวขอการอบรม ทําใหคณะฯ ไดทราบความตองการ

รวมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่ง ไดแก ความตองการและความคาดหวังที่จะไดรับการสงเสริมกิจกรรม

ดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ ตลอดจนความตองการและความคาดหวังที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกที่

เหมาะสมตอการเรียนรู ซึ่งคณะฯ โดยรองคณบดีฝายทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษาและผูชวยคณบดีฝาย
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สงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ไดดําเนินโครงการที่ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังดังกลาว ผาน

การจัดโครงการตางๆ ไดแก โครงการอบรมเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ การเขียนบทคัดยอ เทคนิคการสอบ

TU-GET การปองกันการคัดลอกผลงาน เปนตน 

        (1.3) การบริการวิชาการ การบริการวิชาการรับฟงเสียงลูกคาแตกตางกันไปตาม

บริการ ไดแก (1) บริการวารสารวิชาการ (2) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม โดยเฉพาะการ

รับฟงเสียงผานแบบประเมินการสอน โดยผูเรียน ทําแบบประเมินการสอนทุกรายวิชาที่สมัครเรียน ในการ

อบรมชวงแรกของป 2562 ไดแจกแบบสอบถามในหองเรียน เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ  ในการ

อบรมชวงปลายปการศึกษา 2562  โครงการฯ ไดเปลี่ยนรูปแบบในการประเมินเปนแบบออนไลน และยังได

เปลี่ยนเปาประสงคของการประเมิน จากการประเมินความพึงพอใจเพียงอยางเดียว เปน การประเมินการนํา

ความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน และไดนําผลการประเมิน ไปใหผูสอนรายวิชาตางๆ ใชเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป และ (3) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม 

 

ตารางที่ 3.3 การรับฟงผูใชบริการการบริการวิชาการ 
การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บขอมูล การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) 

วารสารวิชาการ 

โทรศัพท ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายวิจัย/

ฝายสงเสริมผลงาน

และวิจัย 

 อีเมล ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายวิจัย/

ฝายสงเสริมผลงาน

และวิจัย 

 ระบบฐานขอมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกสกลางของ

ประเทศไทย (ThaiJo) 

ขอคิดเห็นจากผูสง

บทความ 

ตลอดทั้งป ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายวิจัย/

ฝายสงเสริมผลงาน

และวิจัย 

(2) โครงการ

บริการเพ่ือ

สังคมแบบเก็บ

คาธรรมเนียม 

แบบสอบถาม สํารวจความตองการดาน

รายวิชา รูปแบบจัดการ

เรียนการสอน 

ชวงกอนเขารับ

การอบรม 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 

 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อ น 

online 

ประเมินความพึงพอใจใน

ดานตางๆ  การประเมิน

การนําความรูที่ไดรับจาก

การอบรมไปใชประโยชน     

ชวงหลังการเรียน ปรับปรุง

หลักสูตร 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 

 เคานเตอรหองงานบริการ

สังคม 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 

 โทรศัพท ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 
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การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บขอมูล การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

 เพจ  LALL Liberal Arts 

Lifelong Learning 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 

 ไลน@ ของโครงการ  ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 

(3) โครงการ

บริการเพ่ือ

สังคมแบบไม

เก็บ

คาธรรมเนียม 

แบบประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจและ

ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 

เมื่อเสร็จส้ิน

โครงการ 

ปรับปรุง

การบริการ

และ

พัฒนาการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 

 

   ทั้งน้ีจากการสํารวจความตองการดานรายวิชา รูปแบบจัดการเรียนการสอน และ

ประเมินการสอน online ทําใหโครงการบริการสังคมไดรับทราบวาผูรับบริการโครงการสังคมมีความตองการ

รวมกันคือ (1) ในสวนของบริการวารสาร ผูรับบริการตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากขึ้น ซึ่งรอง

คณบดีฝายวิจัยไดนําความตองการดังกลาวไปปรับปรุงการใหบริการโดยการขยายจํานวนวารสาร/ปใหมากขึ้น 

และกําลังจะมีการปรับใหเปนวารสารแบบออนไลน  (2) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและ

ไมเก็บคาธรรมเนียม ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังวาจะไดรับบริการไดตรงตามความตองการ 

ไดแก ความรู และประสบการณที่ไดจากการฝกอบรม รวมทั้งการไดรับความรู และการนําความรูที่ไดไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงค ซึ่งรองฝายการคลังและบริการสังคมไดมีการนําผลจากการรับฟงลูกคามากําหนด

นโยบาย วางแผนการตลาด วางแผนการ Re-branding ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การวางหลักสูตร การ

จัดระบบประเมินผล เพ่ือตอบโจทยผูรับบริการไดมากที่สุด จากการรับฟงเสียงลูกคา คณะฯ ไดเปลี่ยนหนาเพจ 

จาก ‘อบรมภาษาเพ่ืออนาคต’ มาเปน LALL Liberal Arts LIfelong Learning เพ่ือเปดอบรมคอรสตางๆ ที่

ไมใชแตเพียงการอบรมภาษา แตมีทักษะอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับผูเขาอบรมทุกเพศทุกวัย ตามความเช่ียวชาญ

ของอาจารยในคณะฯ 

 (2) การรับฟงลูกคากลุมอ่ืนในอนาคต คณะศิลปศาสตรรับฟงเสียงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูปกครอง และกลุมอ่ืน ๆ ผานชองทางดังตารางที่ 3.4 ไดแก  

 

 

ตารางที่ 3.4 การรับฟงลูกคากลุมอ่ืนในอนาคต 
การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บขอมูล การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) สําหรับกลุม

นักเรียน 

เคานเตอรหองงานบริการ

การศึกษา/โครงการพิเศษ 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป พัฒนาบริการ รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 
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การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บขอมูล การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

 โทรศัพทหองงานบริการ

การศึกษา/โครงการพิเศษ 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป พัฒนาบริการ รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 อีเมลงานบริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป พัฒนาบริการ รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 เพจ Facebook “งานบริการ

การศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มธ.”/โครงการพิเศษ 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป พัฒนาบริการ รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 กิจกรรม Roadshow ตาม

โรงเรียนตางๆ/แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนกัเรียน

ที่เขารวมงาน  

กอนการเปดรับ

สมัคร TCAS 

การ

ประชาสัมพันธ

โครงการ/การ

พัฒนาบริการ 

โครงการพิเศษ 

 จัดงาน Open House/

แบบสอบถาม / การสนทนา

กลุม (Focus group) 

ความคิดเห็นของนกัเรียน

ที่เขารวมงาน 

กอนการเปดรับ

สมัคร TCAS 

การ

ประชาสัมพันธ

โครงการ/การ

พัฒนาบริการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 

(2) ผูเรียน

โครงการบริการ

สังคม 

แบบสอบถามผานทางหนา 

Facebook Page Liberal 

Arts Lifelong Learning 

ความตองการในการ 

reskill/upskill ทักษะ

ตางๆ 

ไตรมาสที่ 3 นําขอมูลมาจัด

คอรสอบรม 

รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการ

สังคม/โครงการ

บริการสังคม 

 

(3) การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ คณะศิลปศาสตร

รับฟงผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ อาทิ ผูปกครอง และผูใชบัณฑิตผานชองทางดังตารางที่ 3.5 

 

ตารางที่ 3.5 การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บขอมูล การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) ผูปกครอง รวมงานปฐมนิเทศ/

แบบสอบถาม 

การแนะนําสถาบันการศึกษา

และสาขาวิชาใหกับบุตรธิดา 

รวมถึงความคาดหวังที่มี

ผูปกครองมีตอการเรียนการ

สอนของคณะศิลปศาสตร 

วันปฐมนิเทศ นําไปใชในการ

ปรับปรุงและ

การพัฒนาการ

ใหบริการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 รวมงานปฐมนิเทศ/

Focus Group 

Interview 

ความตองการและความ

คาดหวัง พรอมทั้งแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

วันปฐมนิเทศ นําไปใชในการ

ปรับปรุงและ

การพัฒนาการ

ใหบริการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ 
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การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บขอมูล การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(2) ผูใชบัณฑิต แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิต 

ไตสมาสที่ 3 นําขอมูลมา

ปรับปรุง

หลักสูตร 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/รองคณบดี

ฝายบริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/ผูชวย

คณบดีฝาย

มาตรฐานหลักสูตร/

งานบริการ

การศึกษา/งาน

บัณฑิตศึกษา/

โครงการพิเศษ 

 

  โดยจากการรับฟงดังกลาว ทําใหพบวาความตองการรวมของผูปกครองและผูใชบัณฑิต ไดแก 

(1) ผูปกครอง ตองการและคาดหวังใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวม  ตองการและคาดหวังใหนักศึกษามีเครือขายกลุมเพ่ือน/รุนพ่ีรุนนองที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน 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

ผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืนๆ มากขึ้น เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงระบบการรับฟงความคิดเห็นใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางย่ิง เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการกําหนดแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรฉบับที่ 

13 (พ.ศ. 2565-2570) 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผกูพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน คณะฯ มีการประเมิน

ความพึงพอใจ และความผกูพันผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน ๆ ดังตารางที่ 3.6-3.8  

  

ตารางที่ 3.6 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับปริญญาตรี 
วิธีการ ประเด็นการประเมิน ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

1) แบบประเมิน

การสอน 

ความพึงพอใจดาน

เนื้อหารายวิชา วิธีการ

สอน และการวัดผล 

เว็บไซตของ

สํานักทะเบียน 

ทุกส้ิน

เทอม 

อาจารยผูสอน คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรนําผลการ

ประเมินปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนในคร้ังถัดไป 

สํานักทะเบียน/รองคณะ

บดีฝายวิชาการ/ผูชวย

คณบดีฝายมาตรฐาน

หลักสูตร/งานบริการ

วิชาการ/ประธาน

หลักสูตร 
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วิธีการ ประเด็นการประเมิน ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

2) แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

หลักสูตร 

ความพึงพอใจตอ

หลักสูตร 

แบบสอบถาม 

online 

ทุกป

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรนําผลการประเมินไป

รายงานใน มคอ.7 และ

นําไปใชปรับปรุงการเรียนการ

สอนตอไป 

รองคณบดีฝายวิชาการ/

ผูชวยคณบดีฝาย

มาตรฐานหลักสูตร/

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

3) แบบประเมิน

เฉพาะกิจ/

แบบสอบถาม

สํารวจปญหาและ

ความพึงพอใจตอ

การเรียนออนไลน 

สภาพปญหาและความ

พึงพอใจตอการเรียน

ออนไลน ปญหาและ

ขอรองเรียนของ

นักศึกษา จากปญหา

การแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 

แบบสอบถาม 

online 

กุมภาพันธ ฝายวิชาการรวบรวมขอมูล

แจงใหกับอาจารยในคณะ 

พรอมทั้งขอความรวมมือจาก

อาจารยเพ่ือแกไขปญหาและ

ขอรองเรียนของนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ/

ประธานหลักสูตร 

4) กรณีลาออก

กลางคัน/

แบบสอบถามการ

ลาออกกลางคัน 

สาเหตุการลาออกและ

แผนการศึกษาใน

อนาคตของนักศึกษาที่

ลาออกกลางคัน 

แบบสอบถาม ชวงที่

นักศึกษา

ลาออก 

คณะนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง

หลักสูตรและการทํางาน 

เพ่ือใหอัตราการลาออกลดลง 

รองคณบดีฝายวิชาการ/

ประธานหลักสูตร/

อาจารยที่ปรึกษา 

 

 

 

ตารางที่ 3.7 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิธีการ ประเด็นการ

ประเมิน 

ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

1) แบบประเมิน

การสอน 

ความพึงพอใจดาน

เนื้อหารายวิชา 

วิธีการสอน และ

การวัดผล 

เว็บไซตของ

สํานักทะเบียน 

ทุกส้ินเทอม อาจารยผูสอน คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรนําผลการ

ประเมินปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนในคร้ังถัดไป 

รองคณบดีฝายบริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/ผูชวย

คณบดีฝายมาตรฐาน

หลักสูตร/สํานักทะเบียน/

งานบัณฑิตศึกษา/

ประธานหลักสูตร 

2) แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

หลักสูตร 

ความพึงพอใจตอ

หลักสูตร 

แบบสอบถาม 

online 

ทุกป

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรนําผลการประเมินไป

รายงานใน มคอ.7 และ

นําไปใชปรับปรุงการเรียนการ

สอนตอไป 

รองคณบดีฝายบริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/ผูชวย

คณบดีฝายมาตรฐาน

หลักสูตร/งาน

บัณฑิตศึกษา/ประธาน

หลักสูตร 

3) แบบประเมิน

เฉพาะกิจ/

แบบสอบถาม

สํารวจปญหาและ

สภาพปญหาและ

ความพึงพอใจตอ

การเรียนออนไลน 

ปญหาและขอ

แบบสอบถาม 

online 

กุมภาพันธ ฝายวิชาการรวบรวมขอมูล

แจงใหกับอาจารยในคณะ 

พรอมทั้งขอความรวมมือจาก

รองคณบดีฝายบริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/ประธาน

หลักสูตร 
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วิธีการ ประเด็นการ

ประเมิน 

ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

ความพึงพอใจตอ

การเรียนออนไลน 

รองเรียนของ

นักศึกษา จาก

ปญหาการแพร

ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 

อาจารยเพ่ือแกไขปญหาและ

ขอรองเรียนของนักศึกษา 

4) พูดคุยกรณี

ลาออกกลางคัน 

เหตุผลความจําเปน

ของนักศึกษา กรณี

ที่ขอลาออก และ 

เสนอแนะแนวทาง

การแกไข 

พูดคุย ชวงที่

นักศึกษา

ลาออก 

เสนอแนะแนวทางการแกไข รองคณบดีฝายบริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/ประธาน

หลักสูตร/อาจารยที่

ปรึกษา 

 

ตารางที่ 3.8 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการการบริการวิชาการ 
วิธีการ ประเด็นการ

ประเมิน 

ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

1) บริการวารสาร (อยูในระหวางการประเมินในปงบประมาณ 2564) 

2) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม 

     (2.1) เก็บ

แบบสอบถามจาก

ผูเรียน 

ความพึงพอใจที่มี

ตอหลักสูตร 

อาจารยผูสอน การ

ใหบริการ และการ

นําความรูไปใช

ประโยชน 

 Google 

Form และ

แบบสอบถาม 

หลังจบ

หลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ

วางแผนหลักสูตร และการ

ใหบริการในอนาคต พรอมท้ัง

ปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให

การทํางานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 

     (2.2) ระดม

ความคิดเห็นจาก

อาจารยผูสอน 

การจัดการเรียน

การสอน  

การวางหลักสูตร 

การบริหารจัดการ

คอรส  

การประเมินผล

ผูเรียน 

ประชุมอาจารย

ผูสอน 

หลังจบ

หลักสูตร  

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ

วางแผนหลักสูตร และการ

ใหบริการในอนาคต พรอมท้ัง

ปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให

การทํางานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 

2) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม 

     (2.1) เก็บ

แบบสอบถามจาก

ผูทีสมัครเขารวม

การอบรมแบบไม

เก็บคาธรรมเนียม 

เนื้อหาวิชาที่สนใจ

จะเรียน หรือทักษะ

ที่ตองการพัฒนา 

ความคาดหวังของ

ผูเรียน 

Google Form ชวงรับสมัคร นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ

วางแผนหลักสูตร และการ

ใหบริการในอนาคต พรอมท้ัง

ปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให

การทํางานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 

     (2.2) เก็บ

แบบสอบถามจาก

ผูเรียน 

ความพึงพอใจที่มี

ตอหลักสูตร 

อาจารยผูสอน การ

ใหบริการ และการ

Google Form หลังจบ

หลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการ

วางแผนหลักสูตร และการ

ใหบริการในอนาคต พรอมท้ัง

ปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 
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วิธีการ ประเด็นการ

ประเมิน 

ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

นําความรูไปใช

ประโยชน 

การทํางานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารน้ัน ที่ผานมาคณะฯ ยังไมได

ดําเนินการ  อยางไรก็ตามคณะฯ กําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจในปงบประมาณ 2564 เชนเดียวกัน 

ในสวนของการสํารวจความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคูแขงน้ัน คณะฯ กําหนดใหมีการประเมินในปการศึกษา 

2563 ทั้งน้ีคณะฯ มีตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของนักศึกษา และ

ผูรับบริการดังตารางที่ 3.9 

 

ตารางที่ 3.9 ตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของนักศึกษา และผูรับบริการ 
กลุม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1) นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

1) ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT ภาพท่ี 7.49 

 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี 

ภาพที ่7.50 

 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

(โครงการปกติ) 

ภาพที ่7.51 

 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

(โครงการพิเศษภาษาไทย) 

ภาพที ่7.52 

 5) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

ภาพท่ี 7.53 

 6) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม ภาพท่ี 7.60 

 7) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี ภาพท่ี 7.61 

 8) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ภาพท่ี 7.62 

 9) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย) ภาพท่ี 7.63 

 10) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ) 

ภาพท่ี 7.64 

(2) นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

11) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ภาพที ่7.55 

 12) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 

ภาพที ่7.56 

 13) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

ภาพที ่7.57 

 14) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

ภาพที ่7.58 

 15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา ภาพท่ี 7.66 

 16) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) ภาพท่ี 7.67 

 17) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) ภาพท่ี 7.68 
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กลุม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

 18) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ) 

ภาพท่ี 7.69 

(3) ผูรับบริการ

วิชาการ 

19) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) ในภาพรวม ภาพที ่7.73 

 20) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา (โครงการอบรม) ภาพที ่7.74 

 21) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสียคาใชจาย ภาพที ่7.75 

 22) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก

โครงการ (ในภาพรวม) 

ภาพที ่7.77 

 23) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก

โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา) 

ภาพที ่7.78 

 24) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก

โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย) 

ภาพท่ี 7.79 

 

3.2 ความผูกพันลูกคา 

ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนนุผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

  (1) หลักสูตรและบริการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับพัฒนาความสัมพันธกับผูเรียน

และลูกคาปจจุบัน รวมทั้งดึงดูดผูเรียนและลูกคาใหม โดยชองทางดังตารางที่ 3.10-3.13  

 

ตารางที่ 3.10 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1) นักศึกษาป 1 และผูปกครองท่ีมาเขารวมงานปฐมนิเทศไดทําแบบสอบถามเร่ืองความคาดหวังจาก

การศึกษาในคณะฯ ขอมูลที่ไดนําไปใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน 

งานบริการการศึกษา 

2) ฝายวิเทศสัมพันธจัดโครงการเพ่ือผลักดันใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีโอกาสฝกงานในตางประเทศ 

โดยไปฝกงานกับหนวยงานที่มีขอตกลงความรวมมือกับคณะฯ รวมทั้งยังมีการจัดสรรทุนฝกงานใหกับ

นักศึกษาอีกดวย 

ฝายวิเทศสัมพันธ 

3) ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดทําแบบสอบถามถึงความจําเปนเร่ือง

ทุนการศึกษาและความตองการใชคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษา ขอมูลที่ไดนําไปใชประกอบการ

จัดสรรทุนชวยเหลือและเชาโนตบุคใหกับนักศึกษา 

ฝายการนักศึกษา 

 

ตารางที่ 3.11 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1) นักศึกษาป 1 เขารวมงานปฐมนิเทศท่ีทางงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรเพ่ือให

ขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติและดําเนินการในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  และเขารวมงาน

ปฐมนิเทศของแตละสาขาวิชาเพ่ือทําความรูจักกับอาจารยผูสอนและรับฟงขอมูล

ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา รวมถึงการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

งานบณัฑิตศึกษา 
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วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

2) งานบัณฑิตศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาปริญญาตรีตอปริญญาโท จํานวน 

14 ทุนๆ ละ 50,000 บาท เพ่ือชวยเหลือคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชสอยเกี่ยวกับ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

งานบัณฑิตศึกษา 

3) ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดทําแบบสอบถามถึง

ความจําเปนเพ่ือชวยเหลือในเร่ืองตางๆ เชน ทุนชวยเหลือดานการเงินในสถานการณโค

วิด จํานวน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 

งานบัณฑิตศึกษา 

4) งานบัณฑิตศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยท้ังภายใน

และภายนอก ผานประธานหลักสูตร/ผูอํานวยการโครงการ และทางเฟซบุกและอีเมล

ของนักศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

5) งานบัณฑิตศึกษาใหขอมูลและประสานดานการจัดทําเอกสารเพ่ือขอผอนผัน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

งานบัณฑิตศึกษา 

6) นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรไดตามหองท่ีจัดสรรไว คือ หองศูนยการเรียนรูราช

นครินทร หองงานบัณฑิตศึกษา และหองชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษ และสามารถยืม

โนตบุกหองงานบัณฑิตศึกษาได 

งานบัณฑิตศึกษา 

 

ตารางที่ 3.12 การพัฒนาความสัมพันธกับผูใชบริการโครงการบริการสังคม  

วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1) มีการจัดระบบโปรโมชั่น เรียน 3 คอรส ฟรี 1 คอรส ซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยาง

ตอเนื่อง และกลับมาเรียนตอในคณะฯ ไดในคอรสอ่ืนๆ 

โครงการบริการสังคม 

2) สงขอมูลคอรสเปดอบรมใหกับหนวยงานตางๆ และผูเขารับบริการในรุนกอนๆ โครงการบริการสังคม 

3) สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย ในแตละรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจ

ลงทะเบียนเรียนในขั้นสูงตอไป 

โครงการบริการสังคม 

4) การเปลี่ยนหนา facebook page  และสราง Line@ เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารขอมูล 

พรอมท้ังสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ ท้ังกลุมผูเรียนเกา และผูเรียนในอนาคต 

โครงการบริการสังคม 

   

  (2) การสนบัสนุนผูเรยีนและลูกคากลุมอ่ืน คณะศิลปศาสตรจัดทําชองทางการสืบคนและ

เผยแพรขอมูลสําหรับผูเรียนปจจุบันและผูเรียนใหม ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.13 ชองทางการสืบคนและเผยแพรขอมูลสําหรบัผูเรียนปจจุบันและผูเรียนใหม 

ชองทาง ขอมูล 

1) เว็บไซตคณะศิลปศาสตร ขอมูลหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก, การ

โครงการบริการสังคม งานประชุมวิชาการ เปนตน 

2) เว็บไซตขอมูล TCAS ของคณะศิลป

ศาสตร 

ขอมูลเกณฑการรับสมัครทุกรอบแยกตามสาขาวิชา 



หนา 58 
 

ชองทาง ขอมูล 

3) เพจ Facebook “งานบริการการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร มธ.” และ “ฝายการ

นักศึกษาศิลปศาสตร มธ.” 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน การลงทะเบียน การเพ่ิม ลด 

และถอนรายวิชา การขอโควตา การขอทุนการศึกษา เปนตน 

4) เพจ Facebook “คณะศิลปศาสตร 

ธรรมศาสตร” 

เผยแพรขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน โครงการ

แลกเปลี่ยน งานเสวนาวิชาการ งานประชุมวิชาการ เปนตน 

 

นอกจากการจัดอบรมภาษา เพ่ือใหบริการวิชาการแบบที่ผูเรียนตองเสียคาธรรมเนียมแลว 

โครงการบริการสังคม ยังไดจัดบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.14 จัดบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม 

กลุมผูใชบริการ บริการ 

1) ผูดอยโอกาส หรือ

แกปญหาสังคม 

เชน การทําหนังสืออักษรเบรลลใหกับผูพิการทางสายตา การจัดระบบหองสมุดให

โรงเรียนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการรับมือในภาวะ

วิกฤติในชวง COVID 19 ของสาขาวิชาจิตวิทยา 

2) ผูประกอบอาชีพตางๆ การพัฒนาทักษะสําหรับผูประกอบอาชีพตางๆ เชน โครงการจิตอาสาบริการวิชาการแก

สังคมดานภูมิศาสตร: ความรูเร่ืองพืชเศรษฐกิจทางเลือกแกเกษตรกร การอบรมเทคนิค

การสอนภาษาไทยใหกับครูภาษาไทย โครงการ  TU English Help Desk เพ่ือชวยตอบ

ปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

โครงการอบรมทักษะดานภูมิศาสตร ใหกับครูผูสอนภูมิศาสตร 

3) เยาวชน การพัฒนาเยาวชน เชน โครงการอบรมมัคคุเทศกรุนเยาว ใหกับเยาวชนผูอาศัยในเขต

จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนชุมชนใกลเคียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   

4) ประชาชนท่ัวไป การจัดอบรม และเสวนาทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการในหัวขอ

ตางๆ ระหวางนักวิชาการแขนงตางๆ มีการจัดเสวนาภายใตชื่อ ศิลปเสวนา และการจัด

อบรมหัวขอเฉพาะผานชองทาง Liberal Arts Lifelong Learning เชน การเสวนา และ

อบรมดานวรรณกรรม เปนตน 

 

ข. การสรางความสัมพนัธกับผูเรียนและลกูคากลุมอ่ืน 

  (1) การจัดการความสัมพันธ  

   (1.1) ระดับปริญญาตรี  

(1.1.1) ฝายบัณฑิตศึกษาจัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทในคณะ

ศิลปศาสตรใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(1.1.2) คณะประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่สรางช่ือเสียง ผานเพจ 

Facebook “คณะศิลปศาสตร ธรรมศาสตร” เชน การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารยและนักศึกษาที่ไดรับ
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รางวัลที่สรางช่ือเสียงใหกับคณะ บทความ/คลิปสัมภาษณ/รายการโทรทัศนที่อาจารยในคณะไปนําเสนอ เปน

ตน 

(1.1.3) คณะติดต้ังจอโทรทัศนที่บริเวณโถงดานลางเพ่ือประชาสัมพันธ

กิจกรรมของคณะ 

(1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ มีการประชาสัมพันธผานทางหนาเว็บไซตของ

คณะ ใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร มีคลิปวิดิโอแนะนําแตละหลักสูตร สําหรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา

คนควาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ จะใชชองทางเฟซบุกของบัณฑิตศึกษาและของ

แตละหลักสูตร รวมถึงมีการเผยแพรขอมูล งานวิจัย ที่เปนผลงานของนักศึกษาผานทางชองทางตาง ๆ เพ่ือ

เสริมสรางภาพลักษณและความผูกพันกับผูเรียน และจัดกิจกรรมทางวิชาการอยางตอเน่ือง อาทิ ศิลปเสวนา 

การประชุมวิชาการสรรพศาสตร สรรพศิลป การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติในสาย

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชองทาง ไดแก  

 

ตารางที่ 3.15 ชองทางประชาสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา 

ชองทางประชาสัมพันธ ชองทางประชาสัมพันธ ผูรับผิดชอบ 

เว็บไซต • https://arts.tu.ac.th/master 

• https://arts.tu.ac.th/doctorate 

ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกร/ฝาย

สื่อสารองคกร 

เว็บไซตแตละหลักสูตร • http://www.tuenglish.org/programs/els/ 

• http://www.historyartstu.com/index.php/cour

ses/2017-08-25-09-50-33 

ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกร/ฝาย

สื่อสารองคกร/

ประธานหลักสูตร 

Facebook/twitter • https://www.facebook.com/graduateartstu 

• https://www.facebook.com/groups/l60arts 

• https://www.facebook.com/TranslationTU-

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/ 

ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกร/ฝาย

สื่อสารองคกร/

ประธานหลักสูตร 

https://arts.tu.ac.th/master
https://arts.tu.ac.th/doctorate
http://www.tuenglish.org/programs/els/
http://www.historyartstu.com/index.php/courses/2017-08-25-09-50-33
http://www.historyartstu.com/index.php/courses/2017-08-25-09-50-33
https://www.facebook.com/graduateartstu
https://www.facebook.com/groups/l60arts
https://www.facebook.com/TranslationTU-254782227913613/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/TranslationTU-254782227913613/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/LinguisticsTU/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/LinguisticsTU/?ref=page_internal
http://grad.tu-japanese.org/home
https://www.facebook.com/HistoryatThammasat
https://www.facebook.com/HistoryatThammasat
https://www.facebook.com/MALTTU
https://www.facebook.com/BuddhistStudiesTU/
https://www.facebook.com/BuddhistStudiesTU/


หนา 60 
 

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 นักศึกษาสามารถย่ืนเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอน โดยสามารถดําเนินการไดดังน้ี  

(2.1) ระดับปริญญาตรี มีขั้นตอนดังภาพที่ 3.1 โดยในปที่ผานมางานบริการ

การศึกษารับเรื่องรองเรียนทั้งหมด 4 เรื่องและสามารถจัดการทุกเรื่องใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน 

 
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับปริญญาตรี 

 

ทั้งน้ีในปที่ผานมา ฝายวิชาการไดรับเรื่องรองเรียนผานชองทางดังกลาวรวมทั้งสิ้น 3 

กรณี โดยเปนการรองเรียนเรื่องการวัดผลการศึกษา 2 กรณี และเรื่องแนวทางการสอน 1 กรณี แตละกรณีรอง

คณบดีฝายวิชาการไดแตงต้ังคณะกรรมเพ่ือพิจารณาขอรองเรียน และไดจัดประชุมเพ่ือใหผูรองเรียนและผูถูก

รองเรียนไดช้ีแจงขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไข ฝายวิชาการดําเนินการหาทางแกไขทุก

กรณีไดแลวเสร็จภายในเวลา 1 เดือน และเปนที่พอใจตอทั้งผูรองและผูถูกรอง 

(2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา มีขั้นตอนดังน้ี 

 

นักศึกษายื่นคํารองท่ี

งานบริการการศึกษา

งานบริการฯ รวบรวม

เอกสารท่ีเกี่ยวของ

งานบริการฯ นําเอกสาร

เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการ

พิจารณาเอกสาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

แตงต้ังคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาขอรองเรียน

งานบริการฯ จัดประชุม

ผูรองและผูถูกรองเรียน

ชี้แจงขอมูล

คณะกรรมการพิจารณา

แนวทางแกไขปญหา

คณะกรรมการแจง

แนวทางแกไขปญหา

ผูรองแลผูถูกรอง

https://twitter.com/darlper/status/1255508864088387585
https://twitter.com/darlper/status/1255508864088387585
http://203.131.210.88/thai_larts/
mailto:graduate@arts.tu.ac.th
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ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ทั้งน้ีในปที่ผานมางานบัณฑิตศึกษาไมไดรับเรื่องรองเรียนผานชองทางดังกลาว

อยางไรก็ตาม คณะศิลปศาสตร ไดจัดใหผูบริหารและเจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษาไดพบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและรับฟงปญหาจาก ตัวแทนนักศึกษาเพ่ือขอรับฟงความคิดเห็นรวบรวมขอรองเรียน และแบง

หมวดหมู กรณีที่แกไขไดรวดเร็ว ก็จะดําเนินการแกไขทันที กรณีที่ตองใชเวลาหรืองบประมาณ อาจตองใชเวลา

ในการดําเนินการ เชน การแกไขเรื่องความสวางในหองเรียน ตองใชงบประมาณ จะใชเวลาดําเนินการแลว 

การปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร และพริ้นเตอร เพ่ิมจํานวนและจัดต้ังในศูนยการเรียนรูฯ และหองงานบัณฑิตฯ

ใหนักศึกษาใช การพัฒนาระบบการติดตองานบัณฑิตและการกรอกแบบฟอรมตางๆ ปรับเปนระบบออนไลน

มากขึ้นและอนุญาตใหใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในกรณีคํารองทั่วไปไมเก่ียวกับการเงิน การพัฒนาระบบการ

ชําระเงิน ใหนักศึกษาสามารถชําระผานระบบออนไลนได แตมีบางประเด็นที่ยังไมสามารถดําเนินการได ไดแก 

ตูล็อกเกอร เน่ืองจากไมสามารถจัดสรรพ้ืนที่ไดเพียงพอ และเรื่องการจัดระบบการจองหองเรียน อยูในระหวาง

การดําเนินการปรับระบบเปนแบบออนไลน ซึ่งผลการดําเนินงานอยูในระหวางการประเมิน 

   (2.3) โครงการบริการสังคม เมื่อมีขอรองเรียนตางๆ กรรมการบริการวิชาการแก

สังคม จะนําขอรองเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และใหขอมูลปอนกลับกับผูที่เกี่ยวของ  

ในปที่ผานมา ไมมีขอรองเรียน 

ทั้งน้ีตัวช้ีวัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงระบบการสรางความผูกพันกับผูเรียน และลูกคา

กลุมอ่ืนๆ ไดแก จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร และจํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา 

 

 

ยื่นคาํรอ้งพรอ้มเอกสารประกอบ

ไดท้ี่งานบณัฑิตศกึษา 

งานบณัฑิตศกึษารวบรวม

เอกสารที่เก่ียวขอ้งและเสนอ

ตอ่รองคณบดีฝ่ายบรหิารทา่

พระจนัทรแ์ละบณัฑิตศกึษา

รองคณบดีฝ่ายบรหิารทา่

พระจนัทรแ์ละบณัฑิตศกึษา

พิจารณาเอกสาร

รองคณบดีฝ่ายบรหิารทา่

พระจนัทรแ์ละบณัฑิตศกึษา

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณา

ขอ้รอ้งเรยีน

งานบณัฑิตศกึษาดาํเนินการจดั

ประชมุโดยเปิดโอกาสใหท้ัง้ผู้

รอ้งและผูถ้กูรอ้งเรยีนไดชี้แ้จง

ขอ้มลู 

คณะกรรมการพิจารณาขอ้

รอ้งเรยีนพิจารณาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาและแจง้ผูร้อ้งและผูถ้กู

รอ้งตอ่ไป



หนา 62 
 

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 เปนผูพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด กําหนดผูรับผิดชอบตามพันธกิจที่เก่ียวของ และมี

การกําหนดตัวช้ีวัด ใหสัมพันธกับกลยุทธ เพ่ือเปนการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ใหสามารถวัดผลไดตามเวลา

ที่กําหนด อีกทั้งถายทอดสูการปฏิบัติงานไดจริง โดยถายทอดตัวช้ีวัดไปตามลําดับช้ันของการบริหาร เชน มี

การถายทอดไปยังหัวหนาภาควิชา/ ผูอํานวยการโครงการ/ หัวหนาสาขา/ เลขานุการคณะฯ/ หัวหนางาน/ 

ผูจัดการโครงการ ตลอดจนถึงบุคลากรแตละฝาย แตละหนวยงาน โดยมีการติดตามผล วิเคราะห และรายงาน

ผลการดําเนินงานวิธีการและกลไกการรวบรวมขอมูล รวมถึงการปรับปรุงผลการดําเนินงานจากขอมูลที่มี เปน

ลําดับขั้นตอนจากผูปฏิบัติถึงหัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน และผูบริหารระดับสูงของคณะฯ ตามลําดับ  

ทั้งน้ี ทางคณะฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวัดผลการดําเนินการ แบงตามประเภท

แหลงขอมูลและการนําไปใชประโยชน ไดแก 

 

ตารางที่ 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละระดับ 

ระดับ การเก็บขอมูล 

1) ระดับปฏิบัติการ เก็บขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานแบบสะสมรายเดือน และรายป โดยมีการ

เก็บขอมูลในฝายการบริการการศึกษา การบริการสังคม และการวิจัย 

2) ระดับพันธกิจ /ระบบงาน เก็บรวบรวมขอมูลจากระดับปฏิบัติการ นําสงแผนพัฒนาและระบบ

คุณภาพ เพ่ือการวิเคราะหและประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการ

ตามตัวช้ีวัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

รายงานใหคณะกรรมการประจําคณะตามระบบ และจัดทํารายงาน

ประจําป  

3) ระดับกลยุทธ งานแผนรวบรวมขอมูลเสนอคณะผูบริหาร เพ่ือใชทบทวนกลยุทธ และ

จัดทําแผนปฏิบัติการตอไป 

 

   (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ ใชกลไกการทํางานแบบมีสวนรวมในการพิจารณาเลือก

และสรางความมั่นใจในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ โดยนําขอมูลและสารสนเทศตาม

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ มาวิเคราะห สังเคราะหและนําไปพิจารณาประเมิน ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การ/โครงการ และการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติและการเรียนรู และถูกจัดเก็บไวในระบบขอมูลสารสนเทศ ซึ่ง

สามารถนําไปใชเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหาร
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จัดการ และไดวิเคราะหและทบทวนแผนกลยุทธอยางตอเน่ืองปละครั้ง ตามกรอบยุทธศาสตรของคณะฯ ในแต

ละผลลัพธไดคัดเลือกคูเทียบเคียงที่มีความสามารถเฉพาะดานและมีภารกิจที่ใกลเคียงกับคณะฯ โดยได

มอบหมายใหงานประกันคุณภาพดาเนินการบันทึกและเก็บรวบรวมขอมูลในระบบฐานขอมูล และจัดใหมีการ

สื่อสาร /รายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือเนนยํ้าใหผูเก่ียวของปฏิบัติงานตามภารกิจใหบรรลุเปาหมาย โดย

นําเสนอขอมูลในมิติตาง ๆ เชน จํานวนผูเขารับบริการ ขอมูลดานการเงิน ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ

ของผูรับบริการ เปนตน ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการของ

คณะฯ 

  (3) ขอมูลลูกคา คณะฯ ไดรับฟงเสียงของลูกคาตามชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ ที่ทาง

คณะมี รวมถึงลูกคาหลากหลายกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีขอสอบถาม ขอคิดเห็น และคําแนะนํา 

โดย     

(3.1) ดานการศึกษา รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษา 

รับผิดชอบขอมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝายวิชาการรับผิดชอบขอมูลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ขอมูลที่รวบรวมน้ัน ไดรวบรวมไวผานหลายชองทาง จากกลุมผูเรียนปจจุบัน กลุมที่กําลังจะศึกษา

ตอระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ตลอดจนบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว โดยเนนการเก็บขอมูลเปน

ดังน้ี ดานนักศึกษาที่เรียนปจจุบัน ขอมูลที่เก็บจะเก่ียวกับการจัดสอบไลปลายภาค 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 เพ่ือนํามาเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหกับคณาจารย โดยเก็บขอมูลเก่ียวกับทุนสนับสนุนจากแหลงที่มาตางๆ การประเมินผลงาน

วิชาการ รางวัลสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการและเผยแพรงานสรางสรรค ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย อีกทั้ง การเตรียมความพรอมในการ

ผลิตนักวิจัยรุนใหม ๆ โดยการถายทอดแนวความรูกับคณาจารย เพ่ือไปตอยอดกับผลงานวิจัย  

   (3.3) ดานบริการการศึกษา รองคณบดีฝายการนักศึกษา รับผิดชอบในการเก็บ

ขอมูลดานการบริการและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม สําหรับนักศึกษา โดยไดทําเปนแบบสอบถาม อาทิ 

เชน การจัดกิจกรรม /โครงการนักศึกษา การออกคายจิตอาสา การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะความรูเพ่ิมเติม  

   (3.4) ดานการคลัง รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม รับผิดชอบขอมูลดาน

การบริหารการเงินและการเบิกจาย รวมถึงรายไดของคณะ โดยไดจัดเก็บขอมูลจากการจางบริษัท 168 

Advisory มาเพ่ือสอบทานระบบการทํางานดานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ และไดดําเนินการปรับปรุง

ระบบการทํางานในสวนที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง และระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) และวางระบบเพ่ือ

ปรับปรุงการทํางาน ในปงบประมาณ 2564 ตอไป 
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   (3.5) ดานการบริหารและทรัพยากรมนุษย รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากร

มนุษย รับผิดชอบขอมูลดานสวัสดิการของบุคลากร และหนาที่การทํางานทั้งหมดของบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน โดยไดจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปนตัวช้ีวัดในการประเมินความ

ผูกพันองคกรดวย เชน การคงอยู การขาดงาน รองทุกข ความปลอดภัย เพ่ือนํามาประเมินและปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

  (4) ความคลองตัวของการวัดผล คณะฯ มีระบบและกลไกในการเก็บขอมูลและวัดผล 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการเก็บและวัดผลของขอมูล คณะฯ ไดกระจายตําช้ีวัดไปสู

หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการโครงการ หัวหนางานและบุคลากรในระดับปฏิบัติการ พรอมทั้งมีผูรับผิดชอบใน

การกํากับและดําเนินงาน เพ่ือกํากับตามตัวช้ีวัด และติดตามวิเคราะหตามรอบระยะเวลาของการดําเนินงาน 

เพ่ือทบทวนผลของการดําเนินงาน ต้ังแตระดับผูรับผิดชอบจนถึงระดับสูง ซึ่งจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ปจจัยภายในและภายนอกคณะ และความตองการของลูกคาตามพันธกิจ 

 ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 

 คณะฯ ไดดําเนินการและทบทวนผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการ และตัวช้ีวัดตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการทบทวนจะถูกนําไปสื่อสาร

ผานที่ประชุมบุคลกรสายวิชาการและสายสนับสนุนประจําป เ พ่ือใชประเมินผลสําเร็จขององคกร 

ความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การประเมินความสามารถขององคกรที่จะ

ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในดานความตองการของผูใชบริการ และความทาทายในสภาพแวดลอมดาน

เทคโนโลยี ซึ่งขอเสนอแนะจากที่ประชุม คณะฯจะนําไปบูรณาการเขาสูแผนปฏิบัติการตอไป อีกทั้ง งาน

นโยบายและแผน จะดําเนินการประสานขอมูลกับฝายประกันคุณภาพ พัฒนาและสงเสริมวัฒนธรรม ในการ

รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปในชวงเวลาที่ผานมา นําเสนอขอมูลในที่

ประชุมเพ่ือรับทราบ หาแนวทางในการแกไขและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตอไป ทั้งน้ีในการจัดประชุม

สรุปผลการดําเนินงาน นอกจากมีการนําเสนอ/รายงานผลการดําเนินงาน รับฟงขอเสนอแนะ แนวทางแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงานแลวยังมีกิจกรรมการวิเคราะหองคกร (SWOT) หาจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค

เพ่ือทบทวนและเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร และจัดกิจกรรมใหความรูโดยวิทยากร เพ่ือสรางแรงบันดาล

ใจใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานอยางตอเน่ืองและสนับสนุนใหบุคลากรสรางแนวปฏิบัติที่ดี  

 

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไรใน

การจัดการสินทรัพยทางความรูของหนวยงาน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(45 คะแนน)  

 ก. ความรูของสถาบัน 

   (1) การจัดการความรู คณะฯ ไดมีการจัดทําเว็ปไซตคลังปญญาสถาบัน (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

เพ่ือเผยแพรความรูของคณะศิลปศาสตรแกนักวิชาการและผูสนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองคกร

สามารถรับรู เขาถึงและใชประโยชนไดอยางเสรีในระยะยาว และสามารถสืบคนอางอิงได และในสวนการ

ถายทอดความรูของบุคลากรน้ัน ทางคณะฯไดมีการจัดอบรมภายในเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร

ภายใน เชน ฝายประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอบรมการตัดตอวิดีโอเบ้ืองตน การใชงาน 

Google for Education เพ่ือเอามาประยุกตใชภายในสวนงาน เปนตน 

  (2) การเรียนรูระดับสถาบัน คณะไดจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร 

รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกเพ่ือมาใหความรูแกบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากน้ียังมี

การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก 

 ข.ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ คณะฯ มีนโยบายนําระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน

การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทางคณะฯจึงไดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนในการทํางาน

ภายใตการดําเนินการดูแลระบบและใหการสนับสนุนในการเช่ือมตอขอมูลและสารสนเทศผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต จากหนวยงานภายในคณะฯโดยงานประชาสัมพันธและบริหารงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และจากหนวยงานภายนอกคณะฯ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชน สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ไดแก  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในคณะฯที่ เ ช่ือมตอดวยระบบ LAN และ WiFi, Gateway 

Autentication, Website ตางๆภายใตการดูแลของคณะฯ, E-office, Facebook, Twitter, Instagram, 

ระบบประชุมไรกระดาษ, ระบบสารบรรณ, ระบบคลังความรู เปนตน ซึ่งแตละระบบน้ันทางคณะฯไดมีการ

จัดการอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ สิทธ์ิการเขาใชและการเขาถึง

ขอมูลเพ่ือความปลอดภัยของขอมูลและมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสํารองขอมูลเพ่ือปองกันการสูญหาย

ของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได 

  (2) ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ คณะฯไดมีการดําเนินการในทางกายภาพโดย

จัดใหมีหองสําหรับต้ัง Server โดยเฉพาะและมีกําหนดการเขาออกเฉพาะบุคคลที่เก่ียวของเทาน้ัน โดยหอง 

Server ไดมีการจัดทําตามมาตรฐานของหอง data center ตามปกติ เชน มีเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืน เปด 24 ชม. มีเครื่องสํารองไฟฟาปองกันอุปกรณตางๆและเพ่ือความตอเน่ืองในการใชงาน เปน

ตน ในสวนของขอมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกสน้ันทางคณะฯไดมีการจัดการอยางเปนระบบ โดยมีการ

กําหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ สิทธ์ิการเขาใชและการเขาถึงขอมูลเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล
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และมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสํารองขอมูลเพ่ือนํามากูคืนในเวลาระบบมีปญหาเพ่ือความตอเน่ืองใน

การใชงานและเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นไดจากสถานการณตางๆ 

  (3) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศและคุณสมบัติของฮารดแวรและ

ซอฟตแวร คณะฯไดมอบหมายใหงานประชาสัมพันธและบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ใหคําแนะนําการใชระบบ/โปรแกรม ใหผูใชงานใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน มีการจัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับงานคลัง งานพัสดุและงานนโยบายและแผนงาน สําหรับ

ดําเนินงานตางๆโดยแตละฝายสามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับงบประมาณอุปกรณที่ไดสั่งซื้อไป เปนตน ทั้งน้ี

ในการพัฒนาระบบตางๆภายในคณะฯ จะมีการดําเนินการรวมกันระหวางผูดูแลระบบจะดูและในสวนของ

รายละเอียดตางๆของอุปกรณที่เก่ียวของ การใช software ที่นํามาพัฒนาตองมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน 

เปนตน อีกสวนจะเปนผูใชระบบ เปนเปนผูใหขอมูลตางๆ รายละเอียดตางๆของขอมูล แจงถึงความตองการ

ของระบบเพ่ือใหระบบที่ไดมีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชงานงายและคุมคาที่สุด ในสวนของ 

website คณะฯ ไดมีการจัดทําใหม โดยมีการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบ มีการใหขอมูลที่ทันสมัยและเปน

ปจจุบันมากที่สุด เพ่ือใหบุคคลภายนอกสามารถคนหาขอมูลตางๆของคณะฯไดรับขอมูลที่ครบถวนและ

สมบูรณที่สุด 

   (4) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน สําหรับในภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นน้ันในสวนของการ

บริหารงานตางๆและขอมูลและเอกสารตางๆของแตละฝาย ไดมีการสํารองขอมูลไวใชงานใน Cloud Drive 

โดยทางคณะฯ ใชงานในสวนของ Google Drive ซึ่งเปน Google for Education และในสวนของแบบฟอรม

ตางๆ ทางคณะฯไดมีการ upload ไวบนเว็ปไซตคณะฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรและนักศึกษา 

สวนระบบสํานักงานอัตโนมัติ( E-office ) ทางคณะฯสามารถต้ังคาใหสามารถใชงานจากภายนอกได ทั้งน้ีเพ่ือ

ความปลอดภัยของขอมูลจะมีการเปดใหภายนอกเขามาใชงานไดตามกรณีไป ในปจจุบันจะปดการเขาถึงจาก

ภายนอกไว ในสวนของนักศึกษาน้ันทางคณะฯไดมีการใชระบบ Learning Management System (LMS) 

ของ Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle มาใชในการเรียนออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกผูเรียน สามารถเรียนไดทุกที่ไมจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทาน้ัน อีกทั้งคณะฯไดดําเนินการจัดซื้อ License 

Zoom เพ่ือใชในการสอนออนไลนแบบ VDO Call เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหอาจารยผูสอน

และนักศึกษาสามารถสื่อสารกันไดแบบ Real-time 
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5. บุคลากร (85 คะแนน)  
 คณะฯ มีระบบที่เ ก่ียวกับบุคลากร ทั้งการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่เ ก้ือหนุนและมี

ประสิทธิผล ตลอดจน มีวิธีการในการสรางความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํา งานที่

กอใหเกิดผลงานที่โดดเดนดังภาพตอไปน้ี  

 

 
ภาพที่ 5.1 ระบบการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรและการสรางความผูกพันกับบุคลากร  
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5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment) : คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไร 

ในการสรางสภาพแวดลอมดานบุคลากรที่เก้ือหนุนและมีประสิทธิผล (40 คะแนน)  

 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

   (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง จากแผนกลยุทธและการวิเคราะหดานความตองการ

อัตรากําลังของคณะกรรมการวางแผนและอัตรากําลังไดวิเคราะหลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค  

 

ตารางที ่5.1 การประเมินขีดความสามารถ และอัตรากําลัง 

กลุม ยุทธศาสตร ความตองการ

ของหลักสูตร/

ลูกคา 

วิธีการประเมิน ตัวชี้วัดในการ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

สายวิชาการ -ผลักดันให

อาจารยมีผลงาน

วิชาการและมีชื่อ

เสียเปนท่ียอมรับ

จากโลกวิชาการ

ภายนอก 

-สรางงานวิจัยเชงิ

บูรณาการท่ีมี

ผลกระทบสูงและ

ตอบสนอง

นโยบายวิจัย

ระดับชาต ิ

-อาจารยไดรับ

การพัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพ

ทางวิชาการตาม

ความเชี่ยวชาญ

ของตนเอง 

-อาจารยไดรับ

การสงเสริม 

ผลักดันใหผลิต

งานวิจัย 

-คุณวุฒิการศึกษา 

-ประเมินจากแบบ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจาํป 

-ประเมินจาก

ผลงานตีพิมพของ

อาจารย 

-มีคุณวุฒิ

การศึกษาตามท่ี

หลักสูตรตองการ 

-จํานวนอาจารยท่ี

ไดรับการ

พิจารณาตําแหนง

วิชาการ 

-จํานวนผลงาน

ตีพิมพเพ่ิมขึ้น 

 

 

ตารางท่ี P3 

ผลท่ีไดเปนไป

ตามภาพท่ี 

7.81-7.86 

 

 

ผลท่ีไดเปนไป

ตามภาพท่ี 

7.92 

 

สายสนับสนุน พัฒนาระบบการ

ทํางานใหมี

ประสิทธิภาพและ

กอใหเกิดการ

พัฒนาท่ีตอเนื่อง

และย่ังยืน 

เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ

เจาหนาท่ีสาย

สนับสนุนใหมี

ความเชี่ยวชาญ

ในตําแหนงงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

 

-คุณวุฒิการศึกษา 

-จัดทําแบบ

ประเมินขีด

ความสามารถ

บุคลากรทุกป

ประเมิน 

-ประเมินจากแบบ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจาํป 

-จํานวนรอยละ 

ของสายสนับสนุน

ไดรับการพัฒนา

สอดคลองกับ

ตําแหนงงานตาม

ความกาวหนา

ของตําแหนงงาน

ตอไป 

-จํานวนสาย

สนับสนุนท่ีไดการ

พิจารณาตําแหนง

ชํานาญการ 

ตารางท่ี P3 

ผลท่ีไดเปนไป

ตามภาพท่ี 

7.79-7.80 
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ปจจุบันฝายบริหารทรัพยากรมนุษยยังไมไดมีการจัดทํารูปแบบการประเมินขีดความสามารถ

ของบุคลากรโดยเฉพาะ โดยจะวางแผนดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฉบับใหมของคณะฯ ที่กําลัง

ดําเนินการจัดทํา ดังน้ันในระหวางน้ีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษย โดยคณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง

คณะศิลปศาสตรจึงไดกําหนดแผนอัตรากําลังสําหรับบุคลากรใหมโดยวิเคราะหจากความจําเปน และความ

ตองการอัตรากําลังสนับสนุนยุทธศาสตรของคณะ การจัดสรรอัตรากําลังจะเปนในเชิงกํากับติดตามและ

พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑดังน้ี 

• พิจารณาจากความจําเปนของหลักสูตรหากขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร  

• หากสาขาวิชามีผูเกษียณอายุราชการและตองทดแทนอัตรากําลังที่หายไปอัตรากําลังที่

ขาดแคลนน้ันเปนผูมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  

• พิจารณาถึงการวางแผนอัตรากําลังเพ่ือสงเสริมใหเกิดหลักสูตรที่เปดใหมตามนโยบาย

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

เปนไปตามภาพที ่7.88 

 

ตารางที่ 5.2 ภาพรวมการจัดสรรและบริหารอัตรากําลัง 

กลุม การจัดสรรอัตรากําลงั 

(1) สายวิชาการ • ไดรับจัดสรรอัตรากําลังกลับคืนจากการลาออก เกษียณ 

• พิจารณาอัตรากําลังโดยคณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง ทั้งดาน

บริหาร 

หลักสูตร ขอมูลสัดสวนภาระงานอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

ของแตละสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพ่ือเปนขอมูลในการ

พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณดานบุคลากร  
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กลุม การจัดสรรอัตรากําลงั 

• จัดทําหลักเกณฑการจัดสรรอัตราและแนวทางการบริหารอัตราวาง และ 

จัดทําแนวทางการพิจารณาจัดสรรและตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจแจงใหสาขาวิชารับทราบ 

(2) สายสนับสนุน • เน่ืองจากมหาวิทยาลัยดําเนินนโยบายไมจัดสรรอัตราคืน หากแตในฝาย 

งานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะก็สามารถดําเนินการขออนุมัติจางอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามภารกิจได หรือมีการปรับหมุนเวียนเจาหนาที่สายสนับสนุน

ภายในใหเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  

• สําหรับการปฏิบัติงานดานอัตรากําลังที่ผานมาน้ันมีเพียงแผนเชิง

ปริมาณ 

อันผูกพันกับงบประมาณ คณะศิลปศาสตร ยังขาดแผนการบริหารขีด

ความสามารถและอัตรากําลังเชิงรุก ซึ่งจําเปนอยางมากในการปรับตัวและการ

ผลักดันยุทธศาสตรของคณะ โดยในแผนการปฏิบัติงานปถัดไปไดกําหนดใหมีการ

จัดทําแผนอัตรากําลังของคณะศิลปศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับตัวของ

สภาวการณสังคมในปจจุบัน และบริหารงานตามวิสัยทัศนของคณะ  

 

  (2) บุคลากรใหม  

(2.1) สายวิชาการ เน่ืองดวยมหาวิทยาลัยไดมีการปรับหลักเกณฑการสรรหา

บุคลากรสายวิชาการใหมีมาตรฐาน เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนโดยคัดเลือกจากผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู

ระหวางศึกษาระดับปริญญาเอกและผาน Ph.D Candidate ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 

โดยกําหนดคุณสมบัติและสมรรถนะสาขาวิชาที่เช่ียวชาญ และสมรรถนะกลางของบุคลากรที่คณะตองการ ผล

ที่ไดเปนไปตามภาพที่ 7.81 
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ภาพที่ 5.2 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรใหมสายวิชาการ 

 

 
 

สําหรับบุคลากรสายวิชาการเมื่อผานการคัดเลือกและบรรจุแลว คณะโดยฝาย

ทรัพยากรมนุษยไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยใหมเพ่ือใหทราบทิศทางและนโยบายของการบริหารคณะ 

นอกจากมหาวิทยาลัยที่จัดใหมีปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมทั้งไดรับคําแนะนําการปฏิบัติงานและขอมูลดาน

สวัสดิการตาง ๆ ของคณะ รวมถึงกําชับสาขาวิชาที่สังกัดใหเปนพ่ีเลี้ยงดูแลใหคําแนะนําการในการปรับตัวและ

การทํางานที่คณะตลอดชวงระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการ สวนสายสนับสนุนฝายทรัพยากรมนุษยจะให

คําแนะนําดาน กฎ ระเบียบ และใหขอมูลดานสวัสดิการในวันที่เขารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะ 

(2.2) สายสนับสนุน สวนงานจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู 

ทักษะ คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร หรือสมรรถนะของตําแหนงที่ตองการ และแจงใหฝายทรัพยากรมนุษย

ดําเนินการแตงต้ังกรรมการคัดเลือก เปดรับสมัครคัดเลือก โดยมีการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ความรู

เฉพาะตําแหนง และการสัมภาษณ 

 

 

 

 

สาขาวิชาแจงขอมลูกาํหนด
คุณสมบัติผูสมัคร

ดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือก

พิจารณาคุณสมบตั ิกําหนด
รูปแบบวิธีการสอบคัดเลอืก
และและกรอบระยะเวลา

ประกาศรับสมัคร
พิจาณาคุณสมบัตผิูสมคัรและ
ประกาศผลผูผานการคัดเลอืก
คุณสมบัติเขาสอบคัดเลือก

สอบคุดเลือกตามกระบวนการ

(สอบขอเขียน สอบสอน สอบ
สัมภาษณ)

ผูสมัครทดสอบสุขภาพจติ

นําผลการคัดเลือกบคุลากร
นําเสนอกรรมการกลั่นกรอง
บุคลากรสายวิชาการระดับ

คณะพิจารณา

เมื่อผานการพิจารณาจากกก.
กลั่นกรองฯ สามารถแจงผล
การคัดเลือกใหผูผานการ

คัดเลือกทราบ

นําเสนอเรื่องบรรจุใหพิจารณา
ระดับมหาวิทยาลัย

กองทรัพยากรมนุษย มธ. นํา
เรื่องพิจารณาสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

ไดรับอนุมัติจากมหาวทิยาลัย 
คณะดําเนินการบรรจุและเชิญ

อาจารยรายงานตัวเขา
ปฏิบัติงาน
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ภาพที่ 5.3 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรใหมสายสนับสนุน 

 

 

 
 

 

    (3) การรักษาบุคลากรใหม สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะศิลป

ศาสตร อาจจะมีรูปแบบและวิธีเพ่ือรักษาบุคลากรไวที่แตกตางกันตามความตองการพ้ืนฐานของบุคลากร ดัง

ตารางที่ 5.3 

ตารางที่ 5.3 ภาพรวมการรักษาบุคลากรใหม 

กลุม รูปแบบและวิธ ี

(1) สายวิชาการ • สายวิชาการตองการความมั่นคงทางอาชีพซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนา 

ตนเองดานวิชาการเพ่ือขอตําแหนงวิชาการอันเก่ียวของกับการตอสัญญาจาง

ปฏิบัติงาน ทําใหคณะโดยฝายทรัพยากรมนุษยตองวางแผนดานสวัสดิการความ

มั่นคงทางจิตใจและสุขภาพ ฝายวิชาการจัดโครงการพัฒนาดานการเรียนการ

สอน และฝายวิจัยจัดโครงการเพ่ือพัฒนาและสงเสริมงานวิจัยของอาจารย มีการ

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการดานวิจัย หรือการพัฒนาเทคโนโลยีดานการสอน

ออนไลน รวมถึงการจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารยอยาง

พอเพียง รวมถึงการเปดโอกาสใหอาจารยมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตอ

นโยบายวางแผนยุทธศาสตร และกิจกรรมของคณะ รวมทั้งรวมแสดงความยินดี

แกความสําเร็จของอาจารยในการปฏิบัติงานทุกดานเมื่อมีโอกาส 

สวนงานแจงฝายทรัพยากร
มนุษยขออนุมัติสมัครบุคลากร
ใหม พรอมแจงตําแหนงงาน

และคุณสมบัติผูสมัคร

ฝายทรัพยากรมนุษยพิจารณา
และแตงตั้งกรรมการคัดเลอืก

จัดทําประกาศรับสมัครและ
เปดรับสมัคร

ประกาศผลผูผานการคัดเลอืก

สอบคัดเลือก ทดสอบความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง 

และสอบสัมภาษณ

ประกาศรายช่ือผูผานการ
คัดเลือกคุณสมบัติ

ไดรับอนุมัติ เขารายงานตัว
ปฏิบัติงาน
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กลุม รูปแบบและวิธ ี

(2) สายสนับสนุน • เน่ืองจากสภาวการณในปจจุบันทําใหเจาหนาที่ทุกฝายจําเปนตองไดรับ 

การ Upskill และ Reskill ทักษะในการทํางานอันจะสงผลใหสามารถปรับตัวเขา

กับการทํางานเชิงรุกมากย่ิงขึ้นของคณะฝายบริหารงานทั่วไปและฝายทรัพยากร

มนุษยไดจัดอบรมทักษะการทํางานในยุคปจจุบันเพ่ือสงเสริมนโยบายดานตาง ๆ 

ของคณะเชน ดานการประหยัดทรัพยากร โดยจัดใหมีการอบรมการใชเครื่องมือ

การทํางานสํานักใน Google suite รวมทั้งการเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดรวม

แสดงความคิดเห็นในการวางแผนยุทธศาสตรของคณะซึ่งแสดงถึงการยอมรับให

เปนสวนหน่ึงขององคกร ทําใหเกิดความผูกพันกับองคกร รวมทั้งการดูแลจัดหา

เรื่องสวัสดิการที่จําเปนใหแกบุคลากรทั้งสองกลุมอยางเหมาะสมและรวมเร็ว 

เชนการจัดทําประกันสุขภาพโควิด-19 ใหกับบุคลากรทุกคนในคณะ เปนตน  

 

             (4) บุคลากรเปนตัวแทนที่สะทอนความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม คณะศิลป

ศาสตรมีเปาหมายการดําเนินงานดวยยุทธศาสตร 5 ด. ซึ่งมี “อาจารยเดน” และ “ระบบเดิน” เปนเปาหมาย

หน่ึงของการผลักดันคณะใหเปนไปตามวิสัยทัศน อาจารยบุคลากรสายวิชาการ และเจาหนาที่สายสนับสนุน

เปนกําลังสําคัญในการนําพาคณะใหบรรลุวิสัยทัศนอันสะทอนใหเห็นความหลากหลายทางความคิดและ

ศักยภาพของบุคคลากรไดเปนรูปธรรม ดังตาราง 

 

ตารางที่ 5.4 ภาพรวมการดําเนินการเพ่ือสะทอนความหลากหลายทางความคิดและศักยภาพของบุคลากร 

กลุม รูปแบบและวิธีการ 

(1) สายวิชาการ • คณะศิลปศาสตรเปนคณะที่มีหลักสูตรที่หลากหลาย สงผลใหมีอาจารย 

ผูเช่ียวชาญหลากหลายสาขาวิชา ในปที่ผานมาฝายสงเสริมงานวิชาการพยายาม

สงเสริมใหอาจารยไดแสดงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการของตนเองที่

เหมาะสมผานชองทางหรือรูปแบบที่แตกตางกันไป เชนการจัดกิจกรรมศิลป

เสวนา เวทีสัมมนาวิชาการ บรรยายวิชาการ แลกเปลี่ยนความรูโดยอาจารยคณะ

ศิลปศาสตรเปนวิทยากรรวมหรือเปนสวนหน่ึงของการเสวนา การจัดอบรม

บริการสั งคมในหัวขอความเ ช่ียวชาญของสาขาวิชาตาง ๆ การส งตอ

ประชาสัมพันธขอมูลงานเขียนหรือผลงานวิชาการลักษณะอ่ืนที่สามารถเขาถึง

ประชาชน หรือสังคมในวงกวาง หรือเมื่อมีประเด็นทางสังคมก็สามารถสงตัวแทน

อาจารยเขารวมพูดคุยและใหขอคิดเห็นได  

• จากเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่เขมแข็งของคณะศิลปศาสตร  
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กลุม รูปแบบและวิธีการ 

เปดโอกาสใหอาจารยในทุกสาขาวิชามีเวทีในการแสดงศักยภาพ สามารถเขาไปมี

สวนรวมในการพัฒนาดานงานสอนและงานวิชาการไดอยางตอเน่ืองตลอดป ฝาย

บริหารทรัพยากรมนุษยมีกลไกในการดูแลผลักดันใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรม

ทางวิชาการตาง ๆ โดยการใหขอมูลเรื่องการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน อํานวย

ความสะดวกในขั้นตอนการขออนุมัติ หนังสือรับรอง หนังสือสงตัว และการ

ประชาสัมพันธขาวสาร เปนตน 

(2) สายสนับสนุน • กําลังสําคัญที่เปนพ้ืนฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะ

ใหบรรลุในทุกดานคือระบบการทํางาน ฝายบริหารคณะศิลปศาสตรต้ังเปาการ

พัฒนาระบบการทํางานใหคลองตัวโดยกําหนดยุทธศาสตร “ระบบเดิน” โดยใช

กลไกของ EdPEx ในการขับเคลื่อน เมื่อไดรับนโยบายแลวรองคณบดีที่

รับผิดชอบดูแลในแตละสวนงานนํากลไกของระบบไปใชในการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน เริ่มตนสรางความรูความเขาใจแกหัวหนางานและเจาหนาที่

สายสนับสนุนที่เกี่ยวของเปนการทํางานรวมกันนระหวางฝายวางแผนและพัฒนา

คุณภาพกับฝายบริหารงานทั่วไป  

• จากการประเมินระบบงานรวมกันระหวางรองคณบดีฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย เลขานุการคณะ และหัวหนางานฝายตาง ๆ ของสํานักงาน

เลขานุการคณะ ดวยการจัดกิจกรรมลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาในการ

ทํางานของแตละฝาย พบวาแตละฝายยังขาดความเขาใจในระบบงานของกัน

และกัน อีกทั้งยังไมมีขอมูลขอกําหนดที่ปรับปรุงของแตละฝาย จึงไดนําขอสรุป

ของแตละฝายมาประเมินรวมกันเพ่ือหาวิธีแกไข และลดความซ้ําซอนของ

ขั้นตอนการทํางาน ไดผลสรุปวาเพ่ือใหทุกฝายดําเนินการไดถูกตอง จะตองมีการ

แบงปนหรือแจงใหทราบและเขาใจรวมกัน  แตละสวนงานจะจัดทําขอมูล

ขั้นตอนและแจงบุคลากรทั้งคณะทั้งอาจารยสายวิชาการและสายสนับสนุนให

ทราบทั่วกัน 

 

  (5) การทํางานใหบรรลุผล 

   (5.1) วิธีการจัดการระบบบริหารบุคลากรเพื่อความสําเร็จในการทํางานของคณะ 

ฝายทรัพยากรมนุษยมีวิธีการจัดการระบบบริหารบุคลากรเพ่ือความสําเร็จในการทํางานของคณะ โดยกําหนด

สรรถนะหลักของคณะนําเสนอเปนคํายอวา AID คือ Academic Support (A) มีคณาจารยและมีหลักสูตรที่

พรอมใหการสนับสนุนการสรางความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  นักศึกษา

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 สงผลใหการบริหารบุคลากรเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทํางานของคณะจึงเริ่มเขามามีบทบาทและความสําคัญอยางมาก เน่ืองจาก

เปนคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยทั้งดานมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตรและการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ระบบบริหารบุคลากรในปจจุบันนอกจากจะแบงบุคลา

การเปนสายวิชาการ คืออาจารย และสายสนับสนุนแลว บุคลากรอีกกลุมของคณะคืออาจารยชาวตางชาติก็

เปนสวนหน่ึงในการวางแผนอัตรากําลัง และการบริหารงบประมาณดวยเชนเดียวกัน  

จากสมรรถนะหลักของคณะการบริหารบุคลากรในปจจุบันจึงมีคณะกรรมการ

วางแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบดวยคณบดี และรองคณบดีที่เกี่ยวของคือ รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากร

มนุษย รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม เลขานุการคณะศิลปศาสตร และ

กรรมการซึ่งเปนตัวแทนสวนงานที่เก่ียวของทําหนาที่ในการพิจารณา จัดสรร และบริหารอัตรากําลังสาย

วิชาการและสายสนับสนุน และมีคณะกรรมการกลั่นกรองอาจารยทําหนาที่พิจารณาดานการบรรจุอัตรา

อาจารยใหม ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และการตอสัญญาอาจารยชาวตางชาติ ทั้งอัตราลูกจางช่ัวคราวงบ

คลังและงบรายไดหนวยงานเปนขั้นตอนแรก ในกรณีของการขยายอายุราชการ หรืออัตราที่เปนการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ จะตองนําเสนอกรรมการบริหาร และกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา

อนุมัติกอนดําเนินการ ซึ่งในปจจุบันการบริหารจัดสรรอัตรากําลังทดแทน ในขั้นตอนแรกจะพิจารณาโดยมี

ขอมูลดานภาระงานสอนของคณาจารยในสาขาวิชา แผนพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร ขอมูลคา FTES ของ

สาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณาใหเปนไปตามความตองการอัตรากําลังจริง ๆ ของ

สาขาวิชา และสอดคลองกับยุทธศาสตรคณะ  

 

ภาพที่ 5.4 ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายทรัพยากรมนุษย
บันทึกแจงสาขาวิชาย่ืน

ขอรับจดัสรรอัตรา

สาขาวิชาจัดทําขอมลู 
พรอมเหตุผลความจําเปน
ในการขอรับจัดสรรอตัรา

คณะกรรมการวางแผน
อัตรากําลังประชุม

พิจารณาจัดสรรอัตรา

แจงผลการพิจารณา
จัดสรรอัตราแกสาขาวิชา
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            สําหรับอัตรากําลังสายสนับสนุนซึ่งเปนสวนสําคัญในการสงเสริมสมรรถนะหลักของ

คณะ แตเน่ืองจากนโยบายของมหาวิทยาลัยทําใหไมไดรับจัดสรรอัตราคืนหลังจากมีบุคลากรเกษียณ แต

สําหรับการขอรับจัดสรรอัตราใหมจากมหาวิทยาลัยซึ่งยังเปนชองทางหน่ึงที่สามารถดําเนินการได ฝายบริหาร

ไดวิเคราะหอัตรากําลังสายสนับสนุน อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยเปดแนวทางวาสามารถขอรับจัดสรรอัตราที่ตองมี

ความเช่ียวชาญเชนนักวิชาการคอมพิวเตอรไดเปนตน ก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนขอรับจัดสรร แตสําหรับสาย

สนับสนุนบริหารงานทั่วไปงบรายไดหนวยงานน้ัน คณะไมมีนโยบายรับเพ่ิมเพราะหลังจากที่ไดวิเคราะห

อัตรากําลังแลวยังสามารถปฏิบัติงานได 

   (5.2) การบริหารบุคลากรเพื่อใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะอยาง

เต็มที่ จากความเช่ียวชาญที่หลากหลายของบุคลากร เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนตามที่คณะฯ ต้ังเปาไว จึงได

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ แนวทางการทํางาน และตัวช้ีวัดความสําเร็จใน 5 ประเด็น

คือ หลักสูตรโดน อาจารยดัง นักศึกษาเดน วิจัยเดิรน ระบบเดิน เพ่ือบริหารบุคคลากรใหสอดคลองและ

สามารถเปนกําลังสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรของคณะฯ ตามกลยุทธ คือ นําความรูความเช่ียวชาญของ

คณาจารยสรางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  สรางเวทีและจัดเตรียมความพรอมดานงบประมาณ

เพ่ือผลักดันใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการและมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับจากโลกวิชาการภายนอก  การที่คณะ ฯ 

มีหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาชวยใหคณะฯ สามารถดูแลนักศึกษา และใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ใกลชิด

นักศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี ทั้งกระตุนใหนักศึกษามีความรูรอบ มีทักษะการวิเคราะหวิจัย และ

สาขาวิชาภาษาตางประเทศเปนสวนชวยในการฝกฝนพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารและการ

ทํางานในระดับนานาชาติไดอยางดี  ความหลากหลายทางความเช่ียวชาญและเครือขายทางความรวมมือทาง

วิชาการที่เขมแข็งจะชวยสรางงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ   

   (5.3) การบริหารบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและมุงเนนผูเรียน รวมถึง

ลูกคากลุมอ่ืน คณะศิลปศาสตรนอกจากมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาเอกแลว ยังมีพันธ

กิจในการใหบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนดานหลักสูตรและวิชาการแกมหาวิทยาลัย เชน การรับผิดชอบ 

บริหาร และจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดหลักสูตรวิชาโทเพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษา

ใหแกนักศึกษาคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งการบริการวิชากรแกสังคม โดยจัดใหมีการ

เรียนการสอนดานภาษาและองคความรูตาง ๆ ตามความเช่ียวชาญของคณาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตร โดย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน การเรียนรูนอกสถานที่ การอบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัย

คูสัญญาในตางประเทศ  

  นอกจากการบริการวิชาการแกสังคมรูปแบบรับเขาแลว ยังมีการบริหารวิชาการ

แบบสงออกคือ การจัดสงอาจารยไปสอนในมหาวิทยาลัยคูสัญญาซึ่งเปนพันธมิตรทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

เชน จัดสงอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเซี่ยงไฮ (SISU) ทุกป

การศึกษา เปนตน 

  สําหรับบุคลาการสายสนับสนุนซึ่งเปนกําลังและกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือ

สอดคลองกับพันธกิจคณะที่เปลี่ยนแปลงไป คณะศิลปศาสตรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลและคานิยมองคกรแก
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บุคลากรภายในองคกร รวมทั้งดานนโยบาย งบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการอบรมทั้งภายในภายนอกองคกร

เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเฉพาะดานตามที่ตองการ 

   (5.4) การบริหารบุคลากรเพื่อใหมีผลการดําเนินการที่ดีกวาความคาดหมาย 

คณะศิลปศาสตรมีนโยบายในสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือผลักดันใหบุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหเปนที่ยอมรับภายในองคกรและเปนผูช้ีนําทางสังคม โดยการดําเนินการ

จัดทําฐานขอมูลดานความรู ความเช่ียวชาญของบุคลากรที่มีความโดดเดนดานบริการวิชาการและมีช่ือเสียง

ดานการสอน เพ่ือเผยแพรใหไดรับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคการและมีสวนรวมในการเผยแพร

ความรูทางสื่อสารมวลชน การไดรางวัลหรือการยอมรับระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผานทางสื่อประชาสัมพันธ

ตางๆ ของคณะเชน e-newsletter Faculty of Liberal Arts, เว็บไซตคณะศิลปศาสตร ฯลฯ โดยฝายสื่อสาร

องคกรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

  (6) การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยคณะศิลปศาสตรมี

วิธีการบริหารบุคลากรเพ่ือพรอมรับขีดความสามาถและอัตรากําลังที่เปลี่ยนแปลงไปและความตองการ

บุคลากรเพ่ือปองกันการลดจํานวนบุคลากร และลดผลกระทบหากจําเปนโดยแบงการบริหารบุคลากรเปนสอง

ระดับ คือ บริหารระดับภาพรวมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และการบริหารพัฒนาตนเองระดับ

บุคคล  

 

ตารางที่ 5.5 ภาพรวมการดําเนินการเพ่ือสงเสริมพัฒนาบุคลากร 

กลุม รูปแบบและวิธีการ 

(1) สายวิชาการ • ฝายทรัพยากรมนุษยสงเสริมพัฒนาในเชิงนโยบาย และดําเนินการ

ปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนาอาจารยในภาพรวมขององคกร 

• ฝายทรัพยากรมนุษยจัดใหมีการปฐมนิเทศ แนะนําดานการทํางานและ

สวัสดิการ โดยมีแบบรายงานปฏิบัติราชการเปนกลไกในการกําหนด

เปาหมายงานวิชาการ และการพัฒนาตนเองในแตละป โดยกําหนด

เปาหมายการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ 

• ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ฝายวิชการ และฝายงบประมาณนําขอมูล

ที่ไดมาบูรณาการกับแผนอัตรากําลังบริหารบุคลากรใหสอดคลองกับ

งบประมาณ และเมื่อพบขอบกพรองในการดําเนินงาน ก็สามารถปรับ

กระบวนการทํางาน ทั้งกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการของฝาย

บริหารใหรอบคอบโดยมีการวางแผน ดําเนินการ กํากับและติดตามผล

ใหสอดคลองกันทุกฝายสาขาวิชาการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมี

คุณสมบัติสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร และไดรับพิจารณา

ตําแหนงวิชาการเพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในตําแหนงงาน  
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กลุม รูปแบบและวิธีการ 

• สาขาวิชาที่มีอาจารยใหมจัดใหมี พ่ีเลี้ยงในการทํางานชวงทดลอง

ปฏิบัติงาน  

(2) สายสนับสนุน ฝายบริหารโดยรองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยรวมกับ 

เลขานุการคณะดําเนินการดังน้ี 

• ผลักดันใหมีการถายทอดงานสําหรับสวนงานที่จะมีบุคลากรเกษียณ 

• เตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะและ

ระบบงานหากจําเปน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินการจาง

ดวยงบประมาณรายไดหนวยงานกวา 50 อัตรา จัดใหมีการประชุม

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 เพ่ือใหบุคลากรประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน และนําขอมูล

ที่ไดมาปรับปรุงดานสุขภาวะ ความปลอดภัย และความสะดวกในการเขาทํางานของบุคลากร จากการประเมิน

ไดรับขอมูลแลวฝายบริหารนําขอมูลแจงผูที่เก่ียวของ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเพ่ือ

จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และแกปญหาไดรับการสะทอนจากบุคลากร ดังตารางที่ 5.6 
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ตารางที่ 5.6 ภาพรวมการดําเนินการเพ่ือสงเสริมพัฒนาบุคลากร 

สภาพแวดลอม รายละเอียดขอมูลท่ีไดรับ

การ 

ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.สภาพแวดลอมการทํางาน

ดานสุขภาพ 

-ควันบุหรี ่

-ฝุนละอองพิษ 

-อาการโรคออฟฟศ  ซิน

โดรม 

-จัดหาเค ร่ืองฟอกอากาศให

สํานักงาน 

-ปรับเปลี่ยนเกาอ้ีและอุปกรณ

สํานักงานท่ีชวยรักษาสุขภาพ 

รองคณบดีฝายบริหารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

ฝายอาคารสถานท่ี 

2.สภาพแวดลอมการทํางาน

ด า น บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ

กายภาพ 

-พ้ืนผิวทางเดินใหสะดวกกับ

การเดิน+ขนของ(รถเข็น) 

- มีหองทํางานท่ีสบายตา 

อากาศถายเทได ติดต้ังพัด

ลมระบายอากาศเพ่ิม 

- อ ย า ก ใ ห มี commonท่ี

อาจารยจากตางสาขารวม

พูดคุยกันไดบอย ๆ 

-ความสวางในหองทํางาน 

และภายในอาคาร 

-ปรับปรุงพ้ืนท่ีใหสะดวกแกการ

ใชงาน จัดหารถเข็นเพ่ือใชงาน 

-ดําเนินการสํารวจครื่องปรับ

อากาศ  

-ผลักดันการใชพ้ืนท่ีสวนรวม

บริเวณหองพักอาจารยแตละชั้น

ใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหมี

บรรยากาศในการพูดคุย 

-ตรวจสอบและติดตั้งไฟ เพ่ือเพ่ิม

แสงสวางภายในอาคาร 

รองคณบดีฝายบริหารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

ฝายอาคารสถานท่ี 

3.สภาพแวดลอมการทํางาน

ดานความปลอดภัย 

-การเขาออกอาคาร 

-การเขาออกบริเวณหองพัก

อาจารย 

-มาตราการปองกั น เห ตุ

อัคคีภัย 

-การติดต้ังกลองวงจรปด 

- ติด ต้ั งระบบสแกนนิ้ วประตู

ทางเขาบริเวณหองพักอาจารยท่ี

ทาพระจันทร 

-ปดประตูบริเวณหองพักอาจารย

หลังเวลาสี่โมงท่ีรังสิต 

-จั ด ทํ าป า ยป ระช าสั ม พั น ธ  

สัญลักษณ การหนีไฟใหชัดเจน 

-จัดซอมหนีไฟ 

รองคณบดีฝายบริหารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

ฝายอาคารสถานท่ี 

  

  (2) สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร นอกจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการจัด

สวัสดิการครอบคลุมทุกดาน และทุกประเภทของบุคลากร โดยสวัสดิการที่ไดรับจะไดรับต้ังแตพนักงานแรกเขา 

โดยจัดสวัสดิการแบงเปนสวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย เก่ียวกับที่อยูอาศัย การศึกษาบุตร ความปลอดภัย

ในชีวิตและสุขภาพมีการประกันชีวิต อุบัติเหตุ นอกจากน้ียังมีสวัสดิการเก่ียวกับเงินชวยเหลือคาทําศพ เงิน

ชวยเหลือผูประสบภัย เปนตนจากมหาวิทยาลัยแลว เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคณะศิลป

ศาสตรไดจัดงบประมาณจากงบรายไดหนวยงานเพ่ือจัดระบบสวัสดิการใหแกบุคลากรของคณะศิลปศาสตรทุก

คนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการโดยเทาเทียมกัน 
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ตารางที่ 5.7 ภาพรวมดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 

กลุม สิทธปิระโยชนและสวัสดิการ 

(1) สายวิชาการ อาจารยชาวไทย (พนักงานมหาวิทยาลัย งบคลัง และ พนักงานสวนงาน งบ

รายไดหนวยงาน) 

- มีสวัสดิการคาตรวจวัดทําแวนตา หรือเลนสสายตา คาเครื่องชวยฟง คา

พาหนะเดินทาง เงินคาหนังสือ คาถายเอกสารทางวิชาการ คาตอบแทน

การสอนเกินภาระงาน และคาตอบแทนการปฏิบัติงานสอบ อีกทั้งยังจัด

ใหมีการทําประกันสุขภาพกลุมเพ่ิมใหแกบุคลากรทุกคนนอกจากที่

มหาวิทยาลัยจัดใหอีกดวย ในชวงระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ก็

จัดใหมีการทําประกันโควิดแกบุคลากรทุกคนเชนเดียวกัน 

อาจารยชาวตางชาติ (อาจารยลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ งบคลัง สัญญา

ระดับมหาวิทยาลัย และ (อาจารยลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ  งบรายได

หนวยงาน พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ) 

- มีสวัสดิการคาตรวจวัดทําแวนตา หรือเลนสสายตา คาเครื่องชวยฟง คา

พาหนะเดินทาง เงินคาหนังสือ คาถายเอกสารทางวิชาการ คาตอบแทน

การสอนเกินภาระงาน และคาตอบแทนการปฏิบัติงานสอบ อีกทั้งยังจัด

ใหมีการทําประกันสุขภาพกลุมเพ่ิมใหแกบุคลากรทุกคนนอกจากที่

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  

- สนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาทักษะในการทํางาน เจาหนาที่

สามารถย่ืนคํารองขอเขารวมอบรมภาษาตางประเทศที่จัดโดยโครงการ

บริการสังคมของคณะฯ โดยไมตองเสียคาอบรม รวมทั้งมีทุนการศึกษา

สําหรับผูที่ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการอยางไร ใน

การสรางความผูกพันกับบุคลากร เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํา งานที่กอใหเกิดผลงานที่โดดเดน 

(45 คะแนน) 

 ก. ความผูกพันของบคุลากรและผลการปฏิบัติการ 

   (1) วัฒนธรรมองคการ คณะเปดโอกาสใหเกิดการบริหารอยางมีสวนรวมตามคานิยม

องคกรคือ เคารพรวมใจในความหลากหลาย โดยจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารคณะทุกเดือนเพ่ือเปนการ

สื่อสารแจงขาวสารและรวมกันพิจารณาประเด็นบริหารตางๆ ที่เกี่ยวของและสงผลตอการดําเนินงานของคณะ

ระหวางผูบริหารและกรรมการบริหารคณะซึ่งประกอบไปดวยหัวหนาภาควิชา และหัวหนาสาขาวิชา 

ผูอํานวยการโครงการพิเศษซึ่งเขารวมการประชุมและเสนอขอคิดเห็นเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของคณะ 

และจัดใหมีการประชุมคณาจารยปละอยางนอย 2 ครั้ง คือทุกภาคการศึกษา และหากมีขอหารือบริหารภายใน

คณะที่สงผลตอการบุคลากรทุกคนก็จะดําเนินการเชิญประชุมเปนกรณีพิเศษเพ่ือสื่อสารทําความเขาใจขอมูล

แกทุกคน รวมทั้งมีการประชุมสายสนับสนุนอยางนอยปละ 1 ครั้งเพ่ือถายทอดนโยบายและรับฟงปญหา ความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะตอไป และหากในระหวางการดําเนินงาน

หากบุคลากรในองคกรประสบปญหา มีขอเรียกรอง หรือขอเสนอในการดําเนินงานก็สามารถสื่อสารขอมูลแจง

ตอผูบริหารไดตลอดเวลา เพ่ือนําขอเสนอแนะแจงแกผูรับผิดชอบเพ่ือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหดีขึ้น 

  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดสํารวจความพึงพอใจจากบุคลากรดวยแบบสอบถามขอมูลดาน

สภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร โดยสงแบบสอบถามใหแกผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่สาย

สนับสนุนที่เขารวมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตรประจําป โดยการสัมมนาครั้งน้ีมีผูเขารวม 50 คน มีผลการ

สํารวจความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณะดังตารางที่ 5.9 สวนฝายวางแผนและพัฒนาไดจัดทําแบบ

สํารวจเพ่ือรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนตางๆ จากทั้งคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา และผู

มีสวนไดสวนเสียเพ่ือนําขอมูลมารายงานผูบริหารและปรับปรุงแกไข  

 สําหรับสายวิชาการน้ันเน่ืองจากคณะศิลปศาสตรเปนคณะที่มีบุคลากรที่หลากหลาย

สาขาวิชา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รวมทั้งมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนมากปฏิบัติงานทั้งที่ทาพระจันทร

และรังสิต จึงพยายามจัดหาโอกาส วิธีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีบรรยากาศลักษณะที่เปดกวาง โดย

พยายามจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหบุคลากรดําเนินการรวมกัน เชน มีการจัดการประชุมบุคลากรเปนประจํา

เพ่ือสื่อสารระหวางผูบริหารและบุคลากร มีการจัดงานสัมมนาและทัศนศึกษาเรียนรูวัฒนาธรรมที่หลากหลาย

นอกสถานที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหบุคลากรไดรูจักและเรียนรูซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการ

ทํางาน  

 นอกจากน้ีคณะพยายามมุงเนนใชประโยชนจากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม 

และวิธีคิดของบุคลากร โดยการสงเสริมบุคลากรตามยุทธศาสตร 5 ดานของคณบดี การเปดโอกาสใหบุคลากร

แสดงความคิดเห็นผานชองตาง ๆ ที่คณะจัดให นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากรมาประกอบการ

พิจารณา วางแผน และดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะ รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู

ความสามารถ ความเช่ียวชาญของตนเองในการดําเนินการดานงานบริการวิชาการทางสังคม เชน การเปดคอร
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สออนไลนในหัวขอที่อาจารยเช่ียวชาญ หรือ การออกแบบจัดการระบบงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสาย

สนับสนุน ฯลฯ  โดยการดําเนินการปรับปรุงการทํางานใหระบบงานเดินตามแนว EdPEx ใหบุคลากร

กระตือรือรน มีการคิดการวางแผนงานลวงหนา เปนผูที่สามารถรับผิดชอบในงานไดมากขึ้นและสูงขึ้น เปนผูที่

ทุมเทในการทํางานเพ่ือใหไดผลงานที่เปนเลิศ ทั้งคอยกํากับติดตามติดตามการทํางานอยางเปนระบบให

ผูบริหารและบุคลากรสามารถมองเห็นดวยการสื่อสารกับบุคลากรทุกกลุมของคณะอยางสม่ําเสมอ และหลาย

ครั้งเมื่อประสบกับปญหาในการดําเนินงาน ก็เปดโอกาสใหทุกฝายเสนอขอคิดรวมคิดวิธีการแกไขปญหาได 

สําหรับสายสนับสนุนน้ันจะไดรับการกระจายโอกาสและเปดใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่ไดรับ

มอบหมายในหนาที่ใหมากขึ้นและสูงขึ้น  

 

ตารางที่ 5.8 ภาพรวมของการสรางความผูกพันของบุคลากร 
กระบวนการในการ

กําหนดนโยบาย 

ขอกําหนด

หลัก 

พันธกิจหลัก การนําไปสู

การปฏิบัติ 

กระบวนการ

ในการพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ 

จัดทําแบบสํารวจความ

ผูกพัน 

การ

ดําเนินการ

ตามระบบ 

EdPex 

เพ่ือสราง

ความผูกพัน

ของบุคลากร 

-นโยบาย

ของฝาย

บริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

-การประชุม

คณาจารยและ

เจาหนาที่ 

-การประชุม

แลกเปล่ียน

เรียนรูในดาน

ตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับ

ฝายทรัพยากร

มนุษย 

ฝายบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

-อัตราการ

ลาออกของ

บุคลากรสาย

วิชาการ  

-อัตราการ

ลาออกของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 -จํานวน

บุคลากรไดมี

สวนรวมและ

รับทราบขอมูล

ในการบริหาร

และดําเนินการ

ของคณะฯ  

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที่ 

7.87 

 

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที่ 

7.97  

 

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที่ 

7.99  

-การวิเคราะหขอมูล

ดานเก่ียวกับการ

ประเมินการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

 

ประกาศและ

หลักเกณฑ

การประเมิน

ปฏิบัติ

ราชการ

ของมธ. และ

ของคณะศิลป

ศาสตร 

ปรับปรุง

เกณฑการ

ประเมินให

เหมาะสมและ

ยุติธรรม 

แบบ

รายงานการ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

สายวิชาการ

และสาย

สนับสนุน 

- การประชุม

เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นดาน

การประเมิน

แบบปฏิบัติงาน 

ฝายบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

ประกาศใช

รูปแบบและ

เกณฑประเมิน

ใหม 

 

การสํารวจความพึง

พอใจตอสภาพแวดลอม

การทํางาน 

ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน

ตามระเบียบ

ของ

ปรับปรุง

สภาพแวดลอ

มการทํางาน

ใหเหมาะสม 

และปลอดภัย 

 -ปรับปรุงดาน

สภาพแวดลอม 

-ติดต้ังระบบ

ตาง ๆ เพ่ือ

รักษาความ

รองคณบดี

ฝายบริหาร

และ

ทรัพยากร

มนุษย 

ความพึงพอใจ

ตอการจัดการ

พัฒนา

สภาพแวดลอม

เพ่ิมขึ้น 

ผลที่ไดเปนไป

ตามตารางที่ 

5.9 



หนา 83 
 

กระบวนการในการ

กําหนดนโยบาย 

ขอกําหนด

หลัก 

พันธกิจหลัก การนําไปสู

การปฏิบัติ 

กระบวนการ

ในการพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ 

มหาวิทยาลัย

และคณะ 

ปลอดภัยใน

การทํางาน 

 

-ฝายอาคาร

สถานที่ 

 

  (2) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน คณะศิลปศาสตรโดยผูบริหารวางแผนยุทธศาสตร

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะ โดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษยนําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความผูกพัน 

ขอคิดเห็นจากการประชุมคณาจารย การประชุมเจาหนาที่สายสนับสนุน โดยไดขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับปจจัยที่

สงผลตอความผูกพันของบุคลากร คือสําหรับสายวิชาการ อาจารยชาวไทย จะใหความสําคัญดาน

ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานเปนอันดับแรกเน่ืองจากเกณฑการประเมินตอสัญญาการทํางาน

ของมหาวิทยาลัยคอนขางจะกดดันสงผลใหการปฏิบัติงานของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองวางแผน

ดานการสอนและผลงานวิชาการอยางดี ซึ่งสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทน จะเปนปจจัยที่พิจารณา

ในลําดับถัดมา และอาจารยชาวตางประเทศ เน่ืองจากคาตอบแทนไมไดมีอัตราสูงเทาใดนักดานคาตอบแทน 

ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานตางเปนปจจัยสําคัญในการทุมเทปฏิบัติงานใหกับคณะ  

 สําหรับสายสนับสนุนน้ัน เน่ืองจากคณะศิลปศาสตรจัดใหมีสวัสดิการและคาตอบแทนที่

เหมาะสม อีกทั้งไมมีนโยบายปลดลดจํานวนเจาหนาที่สงผลใหดานความมั่นคงในการทํางานเปนปจจัยความ

ผูกพันลําดับตน สวัสดิการ และสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทนเปนปจจัยที่สําคัญตามลําดับ 

  (3) การประเมินความผูกพัน คณะมีการกํากับติดตามความพึงพอใจของบุคลากรอยาง

สม่ําเสมอทั้งรูปแบบการสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการในโอกาสตางๆ เชนการประชุมคณาจารย การ

ประชุมเพ่ือนําเสนอแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ หรือ การประชุมสัมมนานอกสถานที่ตามโอกาสที่ไดจัดขึ้น

ซึ่งทําใหมีเวลาไดพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งไดรับฟงความคิดเห็นที่ไดรับการสะทอนจากบุคลากรทุกฝาย 

รวมทั้งดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตาง ๆ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่เหมาะสม  เชน 

ประเมินโดยแบบสอบสอบ ตัวช้ีวัดคือ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการ

เขารวม ไมวาจะเปนจํานวนการเขารวมกิจกรรมที่คณะเปนผูจัดเพ่ือวิเคราะหรูปแบบ ระยะเวลาและความ

สนใจใหเหมาะสมกับบุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้งการประเมินโดยขอรองเรียนที่เสนอโดยตรงตอผูบริหารทุก

ระดับต้ังแตคณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะฯ จนถึงหัวหนางานเปนตน 

ปจจุบันฝายบริหารไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลสถิติตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปนตัวช้ีวัด

ในการประเมินความผูกพันองคกรดวย เชน การคงอยู การขาดงาน รองทุกข ความปลอดภัย เพ่ือนํามา

ประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน 

  (4) การจัดการผลการดําเนินการ คณะไดนําขอมูลจากการสํารวจและการประเมินการ

ดําเนินการทํางานดานตาง ๆ สงมอบใหผูเกี่ยวของเพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน การวางแผนและการ

ดําเนินงานตาง ๆ นําขอมูลยอนหลังมาวิเคราะหและใชประกอบการพิจารณามากย่ิงขึ้น รวมทั้งผูบริหารจะมี

การประชุมเพ่ือหารือ วางแผน และรวมกันตัดสินใจในการผลักดันนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะ
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เกิดขึ้น ไมวาจะเปนดานวิชาการ การบริหารหลักสูตร ดานบุคลากร การบริหารอัตรากําลัง การรายงานและ

ประเมินผลปฏิบัติงาน ดานงบประมาณการวางแผนการใชงบประมาณเพ่ือผลักดันยุทธศาสตรของคณะ รวมทั้ง

การหารายไดซึ่งตางตองรวมกันหารือเพ่ือบูรณาการขอมูล ปรับกระบวนการทํางาน และผลักดันยุทธศาสตร

ของคณะในภาพรวมไปพรอมกัน 

  ระบบการสนับสนุนผลการทํางานที่โดดเดนและสรางความผูกพันของคณะน้ัน ในปจจุบันจะ

ช่ืนชมยินดีกับทุกความสําเร็จของบุคลากร เชน การโปรโมทผานชองทางการสื่อสารองคการของคณะ ทาง

โซเชียลมีเดีย ทางการประชุม และกิจกรรมสัมพันธที่จัดขึ้น รวมทั้งจัดสวัสดิการและเงินรางวัลเพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจกับผูปฏิบัติงานในลักษณะที่แตกตางกัน เชน มอบรางวัลนักวิจัยดีเดน และนําผูที่ไดรับรางวัลหรือผูที่

ประสบความสําเร็จทางการเลื่อนตําแหนงงาน จัดการถายทอดความรูและประสบการณเพ่ือกระตุน และ

ผลักดันใหบุคลากรอ่ืนไดรับแรงบันดาลใจในการสรางผลงานตอไป  ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่จะสงผลใหบรรลุ

แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของคณะ 

 

ตารางที่ 5.9 ผลความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร 

รายละเอียดการประเมิน คาเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

การประเมินผลงานและความดีความชอบบุคลากรในหนวยงาน มีความเหมาะสมและยุติธรรม 3.92 

รายได คาตอบแทนท่ีไดรับในปจจุบันมีความเหมาะสม 3.84 

สวัสดิการตาง ๆท่ีจัดสรรใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 4.31 

การชวยเหลือและดูแลเม่ือบุคลากรประสบปญหาตาง ๆเปนไปอยางเหมาะสม 4.16 

คณะมีกลไก ระบบและงบประมาณสนับสนนุความกาวหนาในสายงานท่ีเหมาะสม 4.26 

คณะใหโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางาน 4.69 

คณะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.49 

คณะปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุคลากรทุกกลุม 3.75 

 

 ข.การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 

  (1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร สนับสนุนและวางแผนระบบการ

เรียนรูและการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม โดยนําผลปฏิบัติงานและการสอบถามความตองการจากบุคลากร 

รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูบริหารและเปาหมายของแผนยุทธศาสตรมาเปนขอมูลสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติ

งานดานการบุคลากร มีการประชุมหารือเพ่ือจัดสรรงบประมาณ และคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมโดยให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ การพัฒนาของสายวิชาการ และสายสนับสนุนใหเปนไปตามความ

ตองการของคณะ ซึ่งจะดําเนินการต้ังแตกําหนดกลุมเปาหมายพัฒนา วางแผนคัดเลือกหัวขอเพ่ือพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรและความตองการเรงดวนของคณะ จัดสรรงบประมาณ และสงเสริมใหทุกสวนงานมีการดําเนินการ

เชิงรุก รวมทั้งสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันมากขึ้นทั้งดานขอมูล และการแบงปนประสบการณทํางานเพ่ือ
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นํามาเปนขอมูลใหบุคลากรนํามาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกไขกระบวนการทํางานของตนเองใหดีย่ิงขึ้น โดยการ

สงเสริมใหเขารวมอบรม หรืองานประชุมตางๆ เพ่ือเรียนรูขอมูลใหมๆ นํามาปรับใชในการทํางานตามตําแหนง

ที่รับผิดชอบ 

  นอกจากน้ีคณะยังมกีารพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารยโดยมีฝายวิจัยและ

นวัตกรรมเปนผูรับผิดชอบผานวิสัยทัศน “สรางและพัฒนาบุคลากรดานวิจัยที่รวมผลิตและตอยอดองคความรู

ในการพัฒนาพันธกิจระดับคณะศิลปศาสตร ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก” โดยมุงเนนการสรางและ

พัฒนานักวิจัยใน 3 กลุม คือ นักวิจัยรุนใหม  นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยรุนใหญที่มีประสบการณสูงในฐานะ

นักวิจัยหลักของคณะ  โดยนักวิจัยเหลาน้ีทํางานวิจัยตามสายวิชาตางๆ คือ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร การ

สอน หรือการบูรณาการระหวางศาสตร  โดยการทํางานในภาพรวมมุงเนนการพัฒนาคณาจารยใหมี

ความสามารถดานวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรของคณะซึ่งบูรณาการมาจากนโยบายจาก 

แผนพัฒนาวิจัย 20 ปของระดับประเทศและหนวยงานหลักดานวิจัย เชน วช. และนโยบายพัฒนาวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.10 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารย  
กระบวนการในการ

กําหนดนโยบายของ

สวนงาน 

ขอกําหนด

หลัก 

พันธกิจหลัก การนําไปสู

การปฏิบัติ 

กระบวนการ

ในการพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ  

ศึกษาทิศทางหรือ

นโยบายงานวิจัยใน

ระดับชาติ 

- ทิศทาง/

ความตองการ

ของวงการ

วิชาการ/

วงการวิจัย  

- ระเบียบ

กองทุนวิจัย

ของคณะ  

- ระเบียบ

การเงิน/

ระบบราชการ  

-ความ

เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง

ของอาจารย 

- ขอกํา 

หนดตามทุน

วิจัย 

 

- การทําวิจัย   

 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการชุด

อบรมการ

วิจัย 

-การฝกอบรม

ตามกิจกรรม

วิจัย 

-ใหบริการ

เปดรับทุน

สนับสนุน 

-ใหขอมูล สรุป

ขอมูลจากแหลง

ทุนตางๆจาก

หนวยงาน

ภายนอก 

-ใหคําปรึกษา

กับคณาจารย

ในการทํางาน

วิจัยและงาน

วิชาการรูปแบบ

ตางๆ 

-สรางขวัญ

กําลังใจการผลิต

งานวิจัย/

วิชาการ 

ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม 

งบประมาณที่

ขอในการทํา

วิจัย/

ปงบประมาณ 

ภาพที่ 7.78

จํานวน

ผลงานวิจัย 

 

ศึกษาทิศทางหรือ

นโยบายงานวิจัยใน

 - การตีพิมพ/ 

เผยแพร

ผลงานวิจัย  

ปฏิทินการ

ทํางานของ

งบประมาณที่

ขอในการการ

ตีพิมพ/ 

ภาพที่ 7.73 

และ ภาพที่ 

7.74  
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กระบวนการในการ

กําหนดนโยบายของ

สวนงาน 

ขอกําหนด

หลัก 

พันธกิจหลัก การนําไปสู

การปฏิบัติ 

กระบวนการ

ในการพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ  

ระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับคณะ 

 กรรมการบริ

หารงานวิจัย 

เผยแพร

ผลงานวิจัย/

ปงบประมาณ 

จํานวน

บทความและ

จํานวนผูขอ

ทุนเผยแพร

งานวิจัย 

ศึกษาความตองการใน

การพัฒนาศักยภาพ

งานวิจัย การเขียน

บทความและตํารา 

 - การจัดทํา

วารสารวิชาก

าร 

 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการชุด

วารสาร 

งบประมาณที่

ขอในการดําเน

งานวารสาร/

ปงบประมาณ 

ภาพที่ 7.72

และ ภาพที่ 

7.746 

จํานวน

วารสารและ

จํานวนฉบับ

แตละป 

บรรจุการนําผลวิจัยไป

ใชประโยชนเปนสวน

หนึ่งของวิสัยทัศน

งานวิจัยและนวัตกรรม 

 - การนํา

งานวิจัยไปใช 

ประโยชน 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการบริ

หารงารวิจัย 

 -คุณภาพงาน

สอน 

-ความสามารถ

ในการทําวิจัย

สูงขึ้น 

ภาพที่ 7.72 

การ

ประเมินผล

การสอนที่มี

คุณภาพดีขึ้น 

-ผลประเมิน

งานวิจัยใน

ระดับดี ดีมาก 

ดีเดน 

 

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 

      

 

  ทั้งน้ีภายใตยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ฝายวิจัยฯยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคณาจารยซึ่ง

เปนกลุมกลุมเปาหมายหลักตามยุทธศาสตรของคณบดี 2 ยุทธศาสตรคือ “อาจารยดัง” และ “วิจัยโดน” ซึ่งมี

ความสัมพันธกันในดานการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ  โดยเริ่มตนทําการสํารวจความตองการความ

ชวยเหลือตางๆ จากฝายวิจัยและนวัตกรรมและพบวาคณาจารยกลุมใหญจากผูตอบแบบสอบถาม 45 ทาน 

ระบุปญหาในการทําวิจัย เขียนตํารา/หนังสือในระดับสูงมาก และระบุความตองการการสนับสนุนการทําวิจัย

ทุกกระบวนการต้ังแตการหาหัวขอวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การดําเนินกิจกรรมวิจัย จนถึงการตีพิมพอยูในระดับสูง 
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(คาเฉลี่ย 2.81-2.89 จาก 4-scale basis) โดยกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิชาการ

ใหคณาจารย ไดแก  

• การฝกอบรมตามกิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยกลุมตางๆ เชน การเลือกหัวขอวิจัย   

การใชเครื่องมือวิจัยทางภาษา  การประยุกตและใชทฤษฎีตางๆในการวิจัย  การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

เปนตน 

• ใหบริการเปดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยประเภทตางๆ ทุนสนับสนุนเขียนตํารา 

ทุนสนับสนุนการทําเอกสารทางวิชาการ ทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรตํารา และทุนสนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

• ใหขอมูล สรุปขอมูลจากแหลงทุนตางๆจากหนวยงานภายนอก เชน วช.และเผยแพร

ขาวสารผานชองทางตางๆ เชน เพจวิจัย เพจคณะ  และอีเมลใหกลุมคณาจารยโดยตรง 

• ใหคําปรึกษากับคณาจารยในการทํางานวิจัยและงานวิชาการรูปแบบตางๆทั้งใน

รูปแบบการใหขอมูลโดยตรงกับอาจารยที่ตองการความชวยเหลือสวนบุคคล (walk-in basis) และการใหขอมูล

กับสวนงานภาค/สาขาวิชา 

• สรางขวัญกําลังใจการผลิตงานวิจัย/วิชาการโดยพิจารณานักวิจัยทุกระดับ/บุคลากรเขา

รับรางวัลผลงานวิจัย/วิชาการระดับคณะ โดยจัดกิจกรรมมอบโลเชิดชูเกียรติแกนักวิจัยในวิจัยประเภทตางๆ การ

ไดรับทุนจากหนวยงานภายในและนอกสถาบัน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและการไดรับการอางอิงทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

• เชิดชูเกียรตินักวิจัยกลุมมากดวยประสบการณโดยเสนอช่ืออาจารยเพ่ือขอรับรางวัล

ประเภทตางๆ ในระดับมหาวิทยาลยั (รางวัลผูไดรับการกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนขั้นสูง รางวัล

นักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ รางวัลผลงานวิจัยดีเดนสาขามนุษยศาสตร  รางวัลการไดรับการอางอิงทั้งใน

ระดับนานาชาติ) 

  ในการประเมินความพึงพอใจของคณาจารยจากการฝกอบรมตางๆ  ฝายวิจัยฯไดสํารวจความ

พึงพอใจในดานตางๆ เชน วิทยากร เน้ือหาการฝกกอบรม การนําความรูไปใชประโยชน เปนตน โดยมีตัววัดผล

ผลิตและผลลัพธ ไดแก งบประมาณที่ขอในการทํากิจกรรมตามพันธกิจตอปงบประมาณ และพิจารณาผลลัพธ

เชิงปริมาณคือจํานวนช้ินงานของกิจกรรมแตละพันธกิจ และมีการทบทวนขอมูลยอนกลับโดยใชผลประเมินใน

แตละพันธกิจและตัววัดผลผลิตและผลลัพธของงานจะใชในการปรับพันธกิจและกระบวนการในการทํางานในป

ถัดไป 

  ในการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะศิลปศาสตร และระบบการพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร

ของคณะอยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินการอยางมีจริยธรรม กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานทุกดาน 

สามารถตรวจสอบได  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเมื่อ

ดําเนินการเรียบรอยแลวใหจัดทําแบบประเมินการดําเนินการรูปแบบตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
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ประชุมทบทวนกระบวนการทํางาน เพ่ือทบทวนการดําเนินงานและเสนอแนะขอมูลสําหรับวางแผนในครั้ง

ตอไป 

 ปจจุบันคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรที่เกษียณหรือลาออกทุกปนอกจากการวางแผนดาน

บริหารอัตรากําลังแลว  ไดจัดใหมีระบบการถายทอดความรูจากผูที่เกษียณหรือลาออก และมีการพลักดันใหนํา

ความรูและทักษะใหมๆ มาใชในการทํางาน โดยผานเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการทํางานรวมกันใน

คณะกรรมการชุดตางๆ  แตละสาขาวิชาที่อาจารยสังกัดไดจัดใหมีการทํางานรวมกันระหวางอาจารยที่มีจะ

เกษียณ หรือมีแผนลาออกเพ่ือสงมอบขอมูลหรือประสบการณในการเตรียมสอนรายวิชาเดิมที่รับผิดชอบอยู  

อีกทั้งใหสาขาวิชาทําแผนถายทอดและสงมอบงานระหวางอาจารยปจจุบันและอาจารยที่ใกลระยะเวลาเกษียณ 

และมีแผนจะลาออกเพ่ือสืบทอดการบริหารหลักสูตรไดอยางตอเน่ืองตอไป  

 สําหรับสายสนับสนุนก็เชนเดียวกัน ใหสวนงานที่เจาหนาที่เกษียณสังกัดไดจัดใหมีการทํางาน

รวมกันระหวางเจาหนาที่มีจะเกษียณ หรือมีแผนลาออกเรียนรูงานเพ่ือสงมอบขอมูลหรือประสบการณในการ

ทํางานเดิมที่รับผิดชอบอยู  เพ่ือสามารถปฏิบัติงานและดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองไมเกิดปญหาตอไป  

 

ตารางที่ 5.11 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในสายสนับสนุน 
กระบวนการในการ

กําหนดนโยบายของ

สวนงาน 

ขอกําหนด

หลัก 

พันธกิจหลัก การนําไปสู

การปฏิบัติ 

กระบวนการ

ในการพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ  

พัฒนาทักษะใหกับ

บุคลากรสายสนับสนุน 

แผน

ยุทธศาสตร

คณะศิลป

ศาสตร 

บุคลากร

ไดรับการ

พัฒนาตาม

ความตองการ

ของคณะ 

 โครงการเพ่ือ

พัฒนาทักษะ

ใหกับบุคลากร

สายสนับสนุน 

ฝายบริหาร

และ

ทรัพยากร

มนุษย 

รอยละของท่ี

สามารถ

ดําเนินการได

ตามแผนที่

กําหนด 

ผลที่ไดตาม

ภาพที่ 7.95  

 

 

 

บุคลากรไดรับตําแหนง

ชํานาญการ 

ประกาศ

เกณฑ

พิจารณา

ตําแหนง

ชํานาญการ

มหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

กาวหนาตาม

ตําแหนงงาน 

 สงเสริมและ

สรางความ

เขาใจ

หลักเกณฑการ

พิจารณา 

ฝายบริหาร

และ

ทรัพยากร

มนุษย 

จํานวน

บุคลากรที่

ไดรับตําแหนง

ชํานาญการ 

ผลที่ไดตาม

ภาพที่ 7.99 

 

  (2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา คณะศิลปศาสตรมี วิธีการประเมิน

ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรของคณะ ดังน้ี 

   (2.1) สายวิชาการ กลุมอาจารยชาวไทย (ขาราชการ) รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการปละสองครั้ง กลุมอาจารยชาวไทย (พนักงานมหาวิทยาลัย) รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหน่ึงครั้ง 

โดยการแบบรายงานและขอตกลงการประเมินที่ผานการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณรวมกัน ตาม

หลักปฏิบัติการประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย  กลุมอาจารยชาวตางชาติ รายงานและประเมินการ
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ปฏิบัติงานทุกรอบการตอสัญญาจางตามแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะศิลปศาสตร   

(2.2) สายสนับสนุน รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหน่ึงครั้ง เปนการดําเนินการ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย กําหนดใหประเมินจากผลความสําเร็จของงาน ประเมินกระบวนการทํางาน 

และประเมินจากความบกพรองของการปฏิบัติงาน แบบฟอรมรายงานและการประเมินการปฏิบัติงานตามหลัก

ปฏิบัติการประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

การประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังระดับคณะ

ดําเนินการพิจารณา หากบุคลากรในคณะมีผลการประเมินที่ไมดีหรือไมผานการประเมินจะตองจัดทําแผน

ปรับปรุงการปฏิบัติงานและใหพัฒนาและปรับการทํางานในรอบปประเมินถัดไป 

เน่ืองจากการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานเปนสวนหน่ึงของปจจัยความผูกพัน

สงผลตอความมั่นคงในการทํางาน หลังจากที่ไดรับขอมูลจากแบบประเมินในแตละปมาวิเคราะห ไดขอสะทอน

จากบุคลากรวาเน่ืองจากกระบวนการจัดทําแบบประเมินที่ใชอยูในปจจุบันน้ันอาจไมสามารถสะทอนการ

ทํางานจริง และการปฏิบัติงานจริงที่มีความหลากหลายของคณะ อีกทั้งขาดการแนะนําการวางแผนการทํางาน 

KPI ประจําปรายบุคคลสงผลใหเกินความไมมั่นคงดานจิตใจ และแรงผลักดันในการทํางาน ดวยเหตุน้ีฝาย

บริหารทรัพยากรมนุษยผูรับผิดชอบจึงไดดําเนินการทบทวนกระบวนการ วางแผน และปรับปรุงแบบประเมิน

การปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นสงผลตอความผูกพันและพัฒนาบุคลากร 

  (3) ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

(3.1) สายวิชาการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการความกาวหนาใน

หนาที่การงานสําหรับบุคลากร โดยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานภาระงานสอน และขอมูลดานวิชาการ

รายบุคคลของอาจารยเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากําลังและความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ 

เพ่ือใหไดตําแหนงวิชาการตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยซึ่งผูกพันกับการตอสัญญาการปฏิบัติงานของ

อาจารย โดยบูรณาการรวมกันระหวางวางแผนอัตรากําลังระดับสาขาวิชา การสงเสริมระดับคณะกระตุนให

อาจารยผลิตผลงานวิชาการ พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ผลที่ไดเปนไปตามภาพที ่7.67 และ ภาพที่ 7.68 

(3.2) สายสนับสนุน นอกจากการสนับสนุนใหไดพัฒนาทักษะการทํางานของแตละ

บุคคลทั้งการอบรมระยะสั้น และการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแลว การผลักดันใหสายสนับสนุนทุกคน

วางแผนพัฒนาตนเองรวมกับการพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทั้งการพิจารณาปรับตําแหนงงานให

สอดคลองกับลักษณะงานที่รับผิดชอบในปจจุบันเพ่ือสามารถสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

ตามลําดับได ผลที่ไดเปนไปตามภาพที่ 7.79 และภาพที่ 7.80 

(3.3) ผูบริหาร งานดานการบริหารทั้งระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา พยายาม

ใหคณาจารยมีสวนรวมในการบริหารคณะ ใหแตละสาขาวิชาเปดโอกาสและผลักดันใหอาจารยทํางานบริหาร

ระดับสาขาวิชาและใหแตละสาขาวิชาวางแผนหมุนเวียนอาจารยในการเขามาทํางานบริหารระดับคณะ ทั้งน้ี

เพ่ือเปนการวางแผนสืบทอดตําแหนงของคณบดีและผูบริหารในระดับตาง ๆ ซึ่งอาศัยกระบวนการสืบทอด
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ผูบริหารโดยการสังเกตผานเวทีสัมมนาประจําป และเวทีประชุมตาง ๆ อีกทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนได

เขามามีสวนรวมในการทํางานบริหารโดยไมไดกีดกันวาเปนอาจารยสังกัดสาขาวิชาใด  
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6. ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน)  
 

 เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน และแผนกลยุทธที่กําหนด คณะฯ มีการออกแบบกระบวนการ

ทํางาน และการจัดการกระบวนการตามภาพที่ 6.1 กลาวคือ ในการออกแบบกระบวนการ คณะฯ 

คํานึงถึงขอกําหนดที่สําคัญตางๆ อาทิ ความตองการของผูใชบริการและกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 

นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับองคความรูและขอมูลสารสนเทศที่คณะฯ มีเปนตนทุน โดยคํานวณ

ระยะเวลา คาใชจาย อยางรอบคอบเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจซึ่งวัดไดจากตัวช้ีวัดที่ไดกําหนด

ไวอยางชัดเจน จากน้ันจึงนํากระบวนการที่ออกแบบไวไปสูการปฏิบัติและดําเนินการประเมิน

กระบวนการเปนระยะๆ เพ่ือปองกันความผิดพลาดหรือหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น คณะฯ สามารถ

ปรับกระบวนการใหเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการไดการประเมินดังกลาวจะเอ้ือให

คณะฯ เห็นจุดเดนของกระบวนการแตละกระบวนการซึ่งสามารถกําหนดเปนแนวปฏิบัติที่ดี นํามา

แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมของคณะฯ ได 

 

 
ภาพที่ 6.1 ระบบปฏิบัติการของคณะฯ 
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6.1 กระบวนการทํางาน :คณะ (สํานัก/สถาบัน) มีวิธีการออกแบบจัดการ และปรับปรุงหลักสูตร

และบริการและกระบวนการทํางานที่สาํคัญอยางไร (45 คะแนน) 

 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  

จากพันธกิจของคณะศิลปศาสตรที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) จัดการศึกษาทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (2) เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ 

และการพัฒนาประเทศ (3) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และ (4) ศึกษา สงเสริม และ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย คณะฯ มีกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการผลิต

บัณฑิต กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม กระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ

และกระบวนการสนับสนุนการทํางาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.1-6.4 
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ตารางที่ 6.1 กระบวนการผลิตบัณฑิต 

กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตัวช้ีวัดวัดผลลัพธดานการเรียนรูของ

ผูเรียน  

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการทํางาน 

ระดับปริญญาตร ี

 

การผลิตบัณฑิต 

-การจัดการ

หลักสูตรปริญญา

ตรี 

-การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

-การจัดทําและพฒันา หลักสตูร  

-การรับเขาศึกษา  

-การเรียนการ สอน  

-การผลิตตํารา -กิจกรรมเสรมิ

ทักษะ/ ประสบการณ -กิจกรรม 

พัฒนานักศึกษาใหมลีักษณะ 

GREATS ทักษะศตวรรษที่ 21 มี

สุขภาพจิตดี มีความรูคูคุณธรรม  

 -การฝกงาน/สหกิจ 

ศึกษา  

-การแลกเปลีย่นนักศึกษายัง

ตางประเทศ 

-การประเมินและวัดผล  

-คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

-ทิศทาง/ความตองการของตลาด 

-ระเบียบขอบังคับของการอุดมศึกษา/

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/วงการ

วิชาชีพ  

-ความพึงพอใจ /ขอเสนอแนะของผูใช

บัณฑิต 

-ความคิดเห็นของศิษยเกา  

-ความคิดเห็นของผูปกครอง 

-ความพึงพอใจ /ขอเสนอแนะของ

บัณฑิต 

-ความตองการ/ความคาดหวังของ

ผูเรยีน 

-การเปรียบเทยีบหลักสตูรที่มีลกัษณะ

คลายคลึงกันทั้งในและตางประเทศ 

 

-คุณภาพหลักสูตรตาม

ขอกําหนด สกอ. สมศ.และ 

มธ. 

-คุณภาพผูเขาศึกษา 

-คุณภาพอาจารย 

-คุณภาพตําราและทรัพยากร

ที่ใชในการเรียนการสอน 

-อัตลักษณของบัณฑิต/

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

-ตลาดแรงงาน 

- การควบคมุการปฏิบัติงาน 

ประจําวัน  

- กฎระเบียบเก่ียวกับการ เปด-ปด

หลักสูตร  

- กฎระเบียบเก่ียวกับการ เปด-ปด

รายวิชา  

- กฎระเบียบเก่ียวกับกิจกรรม

นักศึกษา  

- กฎระเบียบเก่ียวกับวิเทศสมัพันธ 

- แผนยทุธศาสตร/แผนกลยุทธ/

แผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวของ 

- การวัดประสทิธิผลการ ปฏิบัติงาน 

 - ตัวช้ีวัดEdPEx  

-ฝายวิชาการมหาวิทยาลัย 

- ฝายวิชาการของคณะฯ 

- งานบริการการศึกษา  

-ฝายมาตรฐานหลักสูตรของคณะฯ 

- สาขาวิชา/ หลักสูตร 

-โครงการพิเศษ 

-งานบัณฑิตศึกษา 

-ฝายวิเทศสัมพันธ 

-ฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

-ฝายสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 

-ฝายการนักศึกษา 

-คะแนนเฉลีย่ของนักศกึษาที่เขาทดสอบ

คุณลักษณะ GREATS (ยังไมประเมิน) 

-ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 7.1-7.6) 

-รอยละของนักศึกษาทีผ่านเกณฑการ

ทดสอบความสามารถดานภาษาที่สาม 

(ภาพที่ 7.7) 

- รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีทีผ่าน

มาตรฐาน (ภาพที่ 7.8-7.9) 

-รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

ผานมาตรฐาน (ภาพที่ 7.10) 

-คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา (ภาพที่ 7.11) 

-รอยละของบัณฑิตทีม่ีงานทํา (ภาพที ่

7.12-7.15) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาพที่ 7.25) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

โทภาษาไทย (ภาพที่ 7.36) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

โทภาษาอังกฤษ (ภาพที ่3.27) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

เอกภาษาไทย (ภาพที่ 3.28) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

เอกภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 3.29) 

-จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมือ่

เทียบกับแผนที่กําหนดไว (ภาพ

ที่ 7.36) 

- จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ 

ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน

ตางประเทศเมือ่เทยีบกับที่

กําหนดไวในแผน (ภาพที่ 7.37) 
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กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตัวช้ีวัดวัดผลลัพธดานการเรียนรูของ

ผูเรียน  

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการทํางาน 

ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

การผลิตบัณฑิต 

-การจัดการ

หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 

-การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

-สํารวจแผนการเปดหลกัสูตรใหม 

-แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

-รวบรวมขอมูล 

จัดทํา มคอ.2  

-คณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอง  

-เสนอคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลยัพิจารณา 

-หลักสูตรปรับปรุงแกไข 

-คณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลยัอนุมัติ 

-เปดรับนักศึกษาตามคณุสมบัติที่

ระบุในหลักสูตร 

-กําหนดหัวขอที่สนใจ 

-จัดสรรและแตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

-สอบวัดคณุสมบัติในระดับ

ปริญญาเอก 

-แตงต้ังกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ 

-แตงต้ังกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ 

-นําเสนอบทความวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ มีรายงานสืบเน่ืองจาก

- สถานการณความตองการระดับชาติ 

และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

- ศึกษาขอมลูเปรยีบเทยีบกับ

หลักสูตรของสถาบันการศึกษาคูแขง

หรือคูเปรยีบ 

- ระเบียบขอบังคับของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 

ระเบียบขอบังคับการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

- ความพรอมดานคุณสมบัติของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร 

-ขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต / ศิษย

เกา / ศิษยปจจุบัน 

 

-พระราชบัญญัติ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 

-ประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการ

ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒุิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2558 (26 พ.ย. 2558) 

-คุณสมบัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยที่ปรึกษาและ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

-การนําเสนอผลการศึกษาใน

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และการตีพมิพ

บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการ 

-เปดรับสมัครนักศึกษาผาน

กระบวนการรับเขา 

-สอบสมัภาษณและสอบขอเขียน 

-ประกาศรายช่ือผูเขาศกึษา 

-ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

-ลงทะเบียนรายวิชาและชําระ

คาธรรมเนียม 

-ลงทะเบียนศึกษารายวชิาจนครบ

ตามหนวยกิตที่กําหนด 

-หาหัวขอทีส่นใจศึกษาทํา

วิทยานิพนธ 

-ปริญญาโทสอบประมวลความรู (ถา

มี) /  

ปริญญาเอกสอบวัดคุณสมบัติ 

-แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

-จัดทําวิทยานิพนธ 

-สอบเคาโครงวทิยานิพนธ 

-เรียนวิชาภาษาอังกฤษผานทั้ง 2 

รายวิชา / สอบภาษาอังกฤษได

คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไว 

-สอบวิทยานิพนธ 

-จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

-ตรวจรูปแบบและความถูกตองของ

วิทยานิพนธ 

-นําเสนอบทความวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ มี

-สํานักงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 

-ฝายมาตรฐานหลักสูตรของคณะฯ 

- สาขาวิชา / หลักสูตร / โครงการ

พิเศษ 

-ฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลยั 

-สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

-คณะ 

กรรมการ 

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

-อนุกรรมการพิจาณาจริยธรรมวิจัย

ในคนของมหาวทิยาลยั (ถามี) 

-หอสมุดแหงมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

 

-รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและ

ปริญญาเอกที่นําเสนอผลงานในเวที

วิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/

เผยแพรผลงานในฐานขอมลูระดับชาติ 

(ภาพที่ 7.16) 

-จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (ภาพที่ 

7.17) 

 

 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาพที่ 7.30) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

โทภาษาไทย (ภาพที่ 7.31) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

โทภาษาอังกฤษ (ภาพที ่7.32) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

เอกภาษาไทย (ภาพที่ 7.33) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา โครงการปริญญา

เอกภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 7.34) 
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กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตัวช้ีวัดวัดผลลัพธดานการเรียนรูของ

ผูเรียน  

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการทํางาน 

ที่ประชุม (proceedings)หรือ

ตีพิมพบทความในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

รายงานสืบเน่ืองจากที่ประชุม 

(proceedings)หรือตีพมิพบทความ

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

-สําเร็จการศึกษา 

 

ตารางที่ 6.2 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม  

กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตัวช้ีวัดผลลัพธดานบรกิารท่ีมุงเนนลูกคา ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการทํางาน 

การบริการ

วารสารวิชาการ 

การใหบริการวิชาการเผยแพร

ความรูและผลการศึกษา การ

คนควาใหมๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธี

วิทยา และแนวคิดในสาขา

สังคมศาสตร มนุษยศาสตรใน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพและรูปแบบ

ออนไลน (Open Journal 

Access) 

- เกณฑคณุภาพวารสารวิชาการ 

- งบประมาณ 

- ระบบวารสารออนไลน 

- ทรัพยากรบุคคล 

การดําเนินงานตองได

มาตรฐานตามหลักเกณฑ

คุณภาพของศูนยดัชนีการ

อางอิงวารสารไทยหรือสูง

กวา 

แผนการปฏิบัติงาน - ผูเขียนบทความ 

- ผูทรงคุณวฒุิประเมินคุณภาพ

บทความ 

- บรรณาธิการและคณะทํางาน

วารสารทีเ่ปนคณาจารยจากสาขาวิชา

ตางๆ ภายในคณะฯ 

- กลุมงานสงเสรมิผลงานวิชาการและ

วิจัย 

 

-จํานวนบทความทีส่งมาลงตีพมิพลงใน

วารสารวิชาการของคณะฯ ในภาพรวม 

(ภาพที่ 7.18) 

-จํานวนบทความของบุคลากรภายในทีส่ง

มาลงตีพิมพในวารสารวชิาการของคณะฯ 

(ภาพที่ 7.19) 

-จํานวนบทความของบุคลากรภายนอกที่สง

มาลงตีพิมพในวารสารวชิาการของคณะฯ 

(ภาพที่ 7.20) 

- รอยละของวารสารทีอ่ยูใน

ฐานขอมลูระดับชาติ (ภาพที่ 

7.38) 

-รอยละของผูเขารวมอบรมทีอ่ยู

ครบตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว

ในหลักสูตร (โครงการบริการ

สังคมแบบเสียคาใชจาย) (ภาพที่ 

7.39) 

 

การบริการวิชาการ

แกสังคม 

การใหบริการวิชาการเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน/

สังคม 

 

-ปญหา/ความสนใจ/ความตองการ

ของชุมชน/สังคม 

-ระเบียบราชการ 

-ความเช่ียวชาญของอาจารย 

-งบประมาณ 

- ขอกําหนดตาม MOU 

-การบูรณาการบริการ

วิชาการเขากับการเรยีน

การสอนและการวิจัย 

-ความตอเน่ือง/ยั่งยืนของ

การดําเนินการ 

-การควบคมุการปฏิบัติงาน

ประจําวัน 

-ระเบียบการบริการวิชาการแก 

-แผนยทุธศาสตร/แผนกลยุทธ/

แผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวของ 

-ตัวช้ีวัด EdPex 

-งานบริการสังคม 

-บุคลากรที่ใหบรกิารวิชาการ 

-สาขาวิชา 

- จํานวนผูทีม่าลงทะเบียนเรยีนโครงการ

บริการสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม (ภาพที่ 

7.21) 

-จํานวนผูทีม่าลงทะเบียนเรียนโครงการ

บริการสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม 

(ภาพที่ 7.22) 

- รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยู

ครบตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว

ในหลักสูตร (โครงการบริการ

สังคมแบบเสียคาใชจาย) 
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กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตัวช้ีวัดผลลัพธดานบรกิารท่ีมุงเนนลูกคา ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการทํางาน 

-จํานวนชุมชนที่เขามารบับริการทางสังคม 

(ภาพที่ 7.23) 

-จํานวนคนที่เขารวมโครงการศลิปเสวนา 

(ภาพที่ 7.24) 

 

ตารางที่ 6.3 กระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ 

กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบดําเนินการ ผลลัพธ 

- ศึกษาทิศทางหรอืนโยบายงานวิจัย

ในระดับชาติ 

-ศึกษาทิศทางหรอืนโยบายงานวิจัยใน

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 

-ศึกษาความตองการในการพฒันา

ศักยภาพงานวิจัย การเขียนบทความ

และตํารา 

-บรรจุการนําผลวิจัยไปใชประโยชน

เปนสวนหน่ึงของวสิัยทศันงานวิจัย

และนวัตกรรม 

-ศึกษาความตองการในการพัฒนา

ตํารา 

- การทําวิจัย   

- การตีพิมพ/ เผยแพร

ผลงานวิจัย  

- การจัดทําวารสารวิชาการ 

- การนํางานวิจัยไปใช 

ประโยชน 

- การเขียนตําราหรอืเอกสาร

วิชาการ 

-ยุทธศาสตรชาติ 

-ยุทธศาสตรระดับมหาวทิยาลัย

และยุทธศาสตรหลักของคณบดี 

-ผลการศึกษาความตองการการ

พัฒนาศักยภาพดานวิจัย 

-ระดมสมองจากกรรมการบรหิาร

งานวิจัยทุกชุด 

- ทิศทาง/ความตองการ

ของวงการวิชาการ/

วงการวิจัย  

- ระเบียบกองทุนวิจัย

ของคณะ  

- ระเบียบการเงิน/

ระบบราชการ  

-ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางของอาจารย 

 

- ขอกํา 

หนดตามทุนวิจัย 

 

ปฏิทินการทํางานของกรรมการ

ชุด 

-อบรมการวิจัย 

-บริหารงานวิจัย 

-บริหารงานวารสาร 

-งานสงเสริมการเขียนตํารา 

ฝายวิจัยและนวัตกรรม - อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/

เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรอื

นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ภาพที่ 7.88) 

-จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอก (ภาพที่ 7.89) 

-จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 

(ภาพที่ 7.90) 

-อัตราเงินทุนสนับสนุนการทาํวิจัยระหวางทุนภายนอก

เทียบกับแหลงทุนภายใน (ภาพที่ 7.91)  

-จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ (ภาพที ่7.92) 

-รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว (ภาพ

ที่ 7.93) 

-จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อ

เทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนดไวในแผน (ภาพที่ 

7.94) 
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ตารางที่ 6.4 กระบวนการสนับสนุนการทํางาน 

กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ ตัววัดผลลัพธ 

-การบริหารงานบุคคล  

- ธุรการ  

-การจัดการอาคารสถานที่ 

- การบริหารงบประมาณ/การเงิน/พัสดุ  

-การจัดการเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

-  งานศิษยเกาสัมพันธ 

-  การประกันคณุภาพ 

 -  การประชาสมัพันธ  

-การแลกเปลีย่นนักศึกษา 

-การดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา 

การวางแผน การบริหารงาน 

บุคคล งานธุรการ การ จัดการ

อาคารและสถานที่ การบริหาร

งบประมาณ/ การเงิน/พัสดุ การ

จัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การ ประชาสมัพันธ งานศิษยเกา 

สัมพันธ การประกันคุณภาพ  

  

  

  

  

   

  

  

   

- คานิยมและวัฒนธรรมองคกร  

- ระเบียบราชการ  

- กฎระเบียบทีผู่เรยีน/ผูมีสวนไดสวน

เสียกลุมที่เก่ียวของที่ตองปฏิบัติตาม  

- ความพึงพอใจ/ขอเสนอแนะของ

ผูรับบริการ/ผูมีสวนได สวนเสยี 

- การสงเสริม/พัฒนา 

ประสิทธิภาพ/ประสิทธผิล

ของระบบ การทาํงานของ

คณะ  

- การรักษาภาพลักษณ/ 

ผลประโยชนของคณะ 

- งานบริหาร 

- งานบุคคล  

- งานการคลัง 

- งานพัสดุ  

- งานนโยบายและแผน  

- ฝายเทคโนโลยี สารสนเทศ  

- ฝายสื่อสารองคกร 

- งานประกันคณุภาพ  

- ศูนยประสานงานศิษยเกา  

- ภาควิชา 

- หนวยงาน/องคกรในกํากับ 

- รอยละของอาจารยวฒุิปริญญาเอก (ภาพที่ 7.81) 

- จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ (ภาพที่ 7.82) 

- จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการทีสู่งข้ึน (ภาพที่ 7.83) 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน (ภาพที่ 7.84) 

- อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ภาพ

ที่ 7.85) 

- จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรอืจํานวนอาจารยทีไ่ดรับเชิญ

เปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ภาพที่ 7.86) 

- อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ (ภาพที่ 7.87) 

- รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการได

ตามแผนที่กําหนด (ภาพที่ 7.95) 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรบัตําแหนงชํานาญการ (ภาพที่ 7.96) 

- อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน (ภาพที่ 7.97) 
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ภาพที่ 6.1 แสดงขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 ในสวนของระบบการทํางานสนับสนุนเปนภาระงานในความรับผิดชอบของฝาย

บริหารและทรัพยากรมนุษย แบงเปน 2 สวนหลัก ๆ ไดแก (1) บริหารงานทั่วไป กํากับดูแลการ

ดําเนินงานสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งอาคาร

สถานที่ และ (2) งานทรัพยากรมนุษยซึ่งแบงเปนสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งมีการดําเนินงาน

ผานคณะกรรมการดังตารางที่ 6.5 

 

ตารางที่ 6.5 การดําเนินการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบ  
คณะกรรมการ งาน 

คณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง วางแผน บริหาร พิจารณา และจัดสรรอัตรากําลัง 

คณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุอาจารย กล่ันกรองรับบรรจุอาจารยใหม 

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับอาจารย และ

เจาหนาที่ 

วางแผน กํากับ ติดตาม พิจารณาทุนการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เล่ือนเงินเดือน) 

ระดับคณะฯ 

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เล่ือนขั้นเงินเดือน) 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เล่ือนเงินเดือน) 

ระดับคณะฯ (สายสนับสนุน) 

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เล่ือนขั้นเงินเดือน) 

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม วางแผน กํากับ ติดตามงานดานศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เล่ือน

เงินเดือน) 

พิจารราทบทวน ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(เล่ือนเงินเดือน) สายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารสถานที่ 

 

  

 
แตละหลักสูตรสาขาวิชา วิเคราะหประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสตูรในภาพรวม
วาบัณฑิตบรรลุผลการเรยีนรูตามท่ีคาดหวังหรือไม 

รายละเอียดเน้ือหาวิชามีความทันสมัย เหมาะกับการ
เรียนการสอนในยุคปจจุบัน หรือไม และนําผลการ

วิเคราะหมาเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร 
  

 
แตละหลักสูตรสาขาวิชา แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร/ปรับปรุงหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิ มี
หนาท่ีประเมินหลักสูตรฉบับเดิม พัฒนาหลักสตูร/ 

ปรับปรุงหลักสูตร 

  

 
แตละหลักสูตรสาขาวิชาจัดทําหลกัสูตรตามแบบ

รายงานการปรับปรุงหลักสตูร (GREATS)  

  

 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร ตรวจสอบ

รายละเอียดท้ังหมดของแตละหลกัสูตร เทียบกับขอมูล
หลักสตูรเดิม เพ่ือนําเขากรรมการหลักสตูร 

  

 
นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร  

  

 
แตละหลักสูตรสาขาวิชา แกไขและตรวจสอบตามท่ี

คณะกรรมการหลักสตูรเสนอ 

  

 
นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร  

  

 
นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ  

 
ฝายวิชาการ มธ.ตรวจสอบ ปรับแก จัดทําเปนรูปเลม

และสงกลับไปยังฝายวิชาการ มธ.  
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ค. การจัดการนวัตกรรม 

  1) คณะจัดการงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโอกาสเชิงกลยุทธโดยใช

กระบวนการในการสรางนวัตกรรมใหมของคณะฯ คือ (1) กําหนดนโยบายในการสรางนวัตกรรม 

โดยสนับสนุนใหมีการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการดานวิชาการขามศาสตร บูรณาการ

ระหวางงานวิชาการ การวิจัย และการใหบริการวิชาการ (2) จัดทําแผนกลยุทธ และขอเสนอ

โครงการฯ (3) จัดสรรงบประมาณในสวนรายไดหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนโครงการฯ ที่ตอบโจทย

ยุทธศาสตร หรืออํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชนการเอ้ือเฟอสถานที่ (4) ประเมินความสําเร็จตาม

ตัวช้ีวัด (5) พิจารณาผลประเมินโครงการ/การสรางนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให

เหมาะสมในปการศึกษาตอไป โดยในป 2562 คณะฯ มีนวัตกรรมที่สําคัญจํานวน 5 เรื่อง ดังน้ี 

   (1.1) การเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ซึ่ง

เปนหลักสูตรนํารองที่มีการบูรณาการศาสตรตางๆ ระหวางสาขา เน่ืองจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ

คณะศิลปศาสตรครบรอบปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานฯ ในปการศึกษาน้ี คณะจึงสนับสนุนโอกาส

เชิงกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะบูรณาการระหวางสาขาเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทาง

ความตองการของตลาดและสังคม รวมถึงความเช่ียวชาญของคณาจารยในคณะ โดยการประสานงาน

ดานทรัพยากรบุคคล จัดต้ังคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (English Language and Literature) ซึ่งเปนหลักสูตรนํารอง โดยมี

ตัวแทนคณาจารยจากหลากหลายสาขา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณใหผูทรงคุณวุฒิจากตางสถาบันเขา

รวมเปนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทําใหไดหลักสูตรปรับปรุงในช่ือวรรณกรรมและการศึกษา

เปรียบเทียบ (Literary and Comparative Studies) ที่มีความทันสมัยและบูรณาการองคความรูจาก

สาขาตางๆ ซึ่งนับเปนนวัตกรรมของคณะศิลปศาสตร ซึ่งแตเดิมมีธรรมเนียมของสาขา/ภาควิชาที่

เขมแข็ง และไมเคยมีหลักสูตรที่ใชทรัพยากรบุคคลขามสาขา หลักสูตรดังกลาว จะเริ่มใชในป

การศึกษา 2563 และคาดหวังวาจะชวยแกปญหาภาระงานของบุคคลากร คุณสมบัติของผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และจํานวนรับเขาของนักศึกษา  

   (1.2) การขยายฐานการบริการวิชาการไปยังธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับงบประมาณจากรัฐบาลใหพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยพัทยา ใหเปน Medical hub ตามแนวคิด EEC ภาคตะวันออก คณะฯเล็งเห็นโอกาสเชิงกลยุทธ 

ในการขยายฐานการใหบริการวิชาการแกสังคมไปยังเมืองพัทยา จึงไดจัดโครงการศึกษาความเปนไป

ไดในการพัฒนาหลักสูตรอบรมตางๆใหกับประชาชนในเมืองพัทยา ทั้งน้ี ไดดําเนินการลงนามสราง

ความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ เทศบาลเมืองพัทยา ตลาดนํ้า

สี่ภาค สวนนงนุช โรงเรียนรักษภาษาจีน เพ่ือจัดโครงการอบรมภาษาตางประเทศ และพัฒนาทักษะ 

reskill/upskillตางๆ ใหกับผูที่สนใจ เด็ก เยาวชน นักศึกษาในเมืองพัทยา  คณะฯและหนวยงาน
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เทศบาลเมืองไดมีแผนการในการจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม  2563 แตเน่ืองจากสถานการณโควิด 19 

จึงไมสามารถจัดโครงการได 

   (1.3) การบูรณาการการวิจัยขามศาสตร และบริการวิชาการแกสังคม 

สาขาวิชาภาษาไทย และจิตวิทยาไดทํางานวิจัยรวม เรื่องการใชภาษาของคนปวยโรคซึมเศรา และได

ทําสื่อวีดีทัศน เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องการใชภาษาของผูปวยโรคซึมเศรา การสังเกตอาการ 

และการสื่อสารกับผูปวยLAB นกฮูก หนังสือเสียง สําหรับผูพิการทางสายตา 

  2) เม่ือคณะยุติการสนับสนุนเรื่องดังกลาว คณะมีวิธีการนําทรัพยากรไป

สนับสนุนโอกาสอ่ืนที่สําคัญกวาโดยกระบวนการในการยุติการสนับสนุนการดําเนินงาน

ประกอบดวย (1) พิจารณาผลประเมินตามตัวช้ีวัดและประเด็นยุทธศาสตร และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตางๆ เชนจากระดับมหาวิทยาลัย (2) วิเคราะห SWOT และทําแผนปรับปรุง (3) ปรับแผน

ยุทธศาสตร และกลยุทธ (4) พิจารณาจัดสรร/ไมจัดสรรงบประมาณ (5) สรางนวัตกรรมอ่ืน เพ่ือเปน

การทดแทน  

  ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีบันทึกถึงคณะ ใหพิจารณาการดําเนินการของ

หลักสูตรวิเทศคดีศึกษา เน่ืองจากไมสามารถรับนักศึกษาไดตามเปา จํานวน 3 ป ติดตอกัน 

คณะกรรมการหลักสูตรวิเทศคดีศึกษา และฝายวิชาการ จึงไดหารือ เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุง และเพ่ิม

ยอดรับนักศึกษา เพ่ือนําเสนอตอมหาวิทยาลัย  

 

6.2 ประสิทธผิลของการปฏิบติัการ: คณะ (สํานัก/สถาบัน) ทําใหม่ันใจไดอยางไรวาการปฏิบัติการ

ตางๆ มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธผิล (40 คะแนน)  

 ก. ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการะบวนการ 

  คณะศิลปศาสตร มีเปาหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการทํางาน สายสนับสนุน และไดนําหลักการ PDCA พรอมแนวทางการพัฒนาตนเองตาม

เกณฑ EdPexมาใช เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการทํางาน เนนนโยบาย ‘ระบบเดิน’ และการใช 

Paperless ตัวอยางดังตารางที่ 6.6 

 
ตารางที่ 6.6 ตัวอยางการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

หนวยงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ฝายการคลัง พัสดุ และ

งบประมาณ 

ไดจางบริษัท 168  Advisory เพ่ือเขามาตรวจสอบระบบการทํางานของการคลัง 

พัสดุ และงบประมาณ และปรับปรุงระบบการทํางาน เพ่ือใหการจัดสรร

งบประมาณ อนุมัติและการควบคุมการใชงบประมาณ ระบบการเบิกจาย ระบบ

พัสดุ และการทําบัญชี มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐาน ลดความลาชาใน

ทุกขั้นตอน 
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หนวยงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ฝายการคลัง  ไดนําระบบคลัง Corporate I-Cash มาใช เพ่ือลดการใชระบบเช็คและเงินสด เพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภัยในการทําธุรกรรม นอกจากนี้ ยังไดมีการประเมินกระบวนการ 

และปรับปรุงระบบการทํางาน โดยกําหนดระยะเวลาการเบิกจาย ยืมและคืนเงินให

ชัดเจน และมีระบบท่ีตรวจสอบได   

ฝายแผน และงบประมาณ ไดพัฒนาระบบการเขียนโครงการออนไลน แทนการใชระบบกระดาษ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับผูเขียนโครงการ  พรอมท้ังอํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารใน

การกํากับดูแลการทํางานของฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของในทุกข้ันตอน เชน สาขาวิชา 

งานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ 

ฝายบริการสังคม ไดจัดทําคูมือการทํางาน และวิเคราะหการดําเนินงานในปจจุบัน เพ่ือปรับปรุง

ระบบการทํางานครั้งใหญในปการศึกษา 2564 

ฝายบริหารและทรัพยากร

มนุษย 

ในปท่ีผานมาการดําเนินงานดานบุคลากรไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานดาน

ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา และดานข้ันตอนแนวทางการดําเนินงานดาน

ตางๆ ของฝายเพ่ือดําเนินการบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีประสิทธิภาพขึ้น โดยการ

แนะนําของคณะกรรมการแตละชุดท่ีใหขอคิดเห็นและแนวทางในการดําเนินงาน 

(5.1) จัดทําฐานขอมูลภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ ขอมูล

สัดสวนภาระงานอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแตละสาขาวิชา

ท้ังระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาจัดสรร

อัตรากําลังและงบประมาณดานบุคลากร 

(5.2) จัดทําหลักเกณฑการจัดสรรอัตราและแนวทางการบริหารอัตราวาง 

(5.3) จัดทําแนวทางการพิจารณาจัดสรรและตอสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามภารกิจ 

 

  สวนการควบคุมตนทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการคณะฯ ได ต้ังกรรมการ

งบประมาณขึ้น เพ่ือพิจารณาจัดสรร กํากับติดตาม และประเมินผลการจัดสรร และการใชจาย

งบประมาณที่ไดรับ พรอมทั้งบริหารรายรับ รายจายใหมีความสมดุลและเหมาะสมกับประเด็น

ยุทธศาสตร นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดควบคุมตนทุนดวยวิธีตางๆ เชน พิจารณาคา FTES ประกอบการ

จัดสรรอัตรา สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันในคณะฯ ใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน และ

นําระบบ Paperless มาใชรวมถึงฝายการคลังไดรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการนําระบบ 

Enterprise Resource Planning (ERP) for Thammasat’s Financial Sustainability Project 

เพ่ือบูรณาการระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ มาใช  
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ตารางที่ 6.7 กระบวนการควบคุมตนทุนดานพลังงาน 

พลังงาน วัตถุประสงค วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมอืควบคุม ความถ่ีในการ

ควบคุม 

วิธีรายงาน ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลลัพธ 

ไฟฟา ลดการใช

พลังงานไฟฟา 

-ตรวจสอบอุปกรณ

ไฟฟา 

-กําหนดนโยบาย

การปด-เปดแอร  

-ติดปาย

ประชาสัมพันธการ

ลดใชไฟฟา 

รายงานขอมลู

การใชไฟฟา 

อัตราการใช

ไฟฟา

ประจําเดือน

จากกองคลัง 

รายงานคา

ไฟฟาทุก

เดือน 

ฝายอาคารสถานที่ 

/งานแผน 

รอยละของการใช

ทรัพยากรและ

พลังงานที่ลดลง 

(ไฟฟา)  

นํ้าประปา  -รณรงคการ

ประหยัดนํ้า  

-ติดปาย

ประชาสัมพันธการ

ลดใชนํ้า 

รายงานขอมลู

การใชนํ้า 

อัตราการใชนํ้า

ประจําเดือน

จากกองคลัง 

เอกสาร

ขอมูลการ

ใช/จายคานํ้า 

ฝายอาคารสถานที่  รอยละของการใช

ทรัพยากรและ

พลังงานที่ลดลง 

(ประปา)  

กระดาษ ลดการใช

กระดาษ 

ลดการใชกระดาษ -ประชุมไร

กระดาษ 

-ระบบสารบรรณ

รับสงจดหมาย

ออนไลน 

-สงเอกสาร

ประชาสัมพันธ

และแจงขาว

ออนไลน 

ทุกเดือน การเบิกจาย

คาถาย

เอกสาร

ประจําเดือน 

ฝายบริหารทั่วไป รอยละของการใช

ทรัพยากรและ

พลังงานที่ลดลง 

(กระดาษ)  

 

สําหรับการจัดการและดําเนินการดานสารสนเทศของคณะใหถูกตองและครอบคลุม

การใชของทุกฝาย โดยการเช่ือมตอขอมูลและสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบ

อินเตอรเน็ตของคณะและมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของคณะ พัฒนา

เว็บไซต และสื่อสังคมออนไลนของคณะรวมถึงการอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ มีการ

ดําเนินการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงและใชงานขอมูล รวมทั้งมีระบบจัดเก็บขอมูลเพ่ือปองกันการสูญ

หาย คณะศิลปศาสตรมีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

 

ตารางที่ 6.8 การจัดการและดําเนินการดานสารสนเทศของคณะ 

วิธีการทําใหเชื่อถือได วิธีการทําใหปลอดภัย วิธีการทําใหใชงานงาย บุคลากรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ฮารดแวร    

คณะศิลปศาสตรโดยฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพ่ือวางแผน

จัดหาอุปกรณเพ่ือใชงานของ

คณะ 

-มีเจาหนาที่ประจําใน

การดูแลรักษาใหพรอม

ใชงาน รวมทั้งมีอุปกรณ

สํารองสําหรับการใชงาน 

โดยมีหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรงคือ

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร

เพียงพอตอการใชงาน ของ

บุคลากรและบริการหนาชั้น

เรียนของนักศึกษา 

-เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การรับประกันจากบริษัทที่ทําสัญญา

การดูแลรักษาเปนรายป 
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ซอฟแวร    

สงเสริมและจัดหาซอฟแวรที่

ถูกตองตามกฎหมายและ

เหมาะสมกับการใชงานของ

คณะ 

-ใชซอฟแวรที่ถูกตองของ

มหาวิทยาลัย 

-ใชซอฟแวรที่ถูกตองใน

การปองกันไวรัสของ

มหาวิทยาลัย 

-มีรหัสผานของแตละบุ

คลในการเขาใชงาน 

-ระบบใชงานงายไมซับซอน 

-ประชาสัมพันธและอบรม

การเขาใชงาน 

-เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  

ข. การจัดการหวงโซอุปทาน  

  คณะฯ มีการจัดการหวงโซอุทานทั้งในสวนของกระบวนการ วัตถุประสงค วิธีการ

กิจกรรม เคร่ืองมือควบคุม ความถี่ในการควบคุม วิธีการรายงาน ผูรับผิดชอบดังรายละเอียดในตาราง

ที่ 6.9 

 

ตารางที่ 6.9 กระบวนการจัดการหวงโซอุปทาน 

กระบวนการ วัตถุประสงค วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมอื

ควบคุม 

ความถ่ีในการ

ควบคุม 

วิธีการรายงาน ผูรับผิดชอบ 

สํารวจ/นับ

จํานวนพัสดุ

คงเหลอื 

ควบคุมตนทุน  1) สํารวจพัสดุคงคลังแต

ละประเภท  

ทะเบียนคุม ปละ 1ครั้ง รายการพสัดุ เสนอ

ตอกรรมการ

งบประมาณ 

งานพัสดุ และ

ฝายตางๆ และ

สาขาวิชา 

จัดสรร

งบประมาณใน

การสั่งซ้ือพัสดุ 

ควบคุมตนทุน 1)พิจารณาจํานวนพัสดุที่

สั่งซ้ือ 5ปยอนหลัง และ

จัดสรรงบประมาณตาม

ความจําเปน 

กรรมการ

งบประมาณ 

ปละ  1ครั้ง รายการพสัดุ เสนอ

ตอกรรมการ

งบประมาณ 

งาน

งบประมาณ 

และงานพสัดุ 

 สํารวจความ

ตองการของ

ผูใชงาน 

 จัดซ้ือพัสดุที่ตรงกับ

ความตองการใน

เวลาเหมาะสม 

1) กําหนดคุณสมบัติ 

2)จัดทําแผนการใชงาน 

 ระเบียบพสัดุ  ทุกรายการ  รายการพสัดุ  สาขา หรอื

หนวยงาน 

 การคัดเลอืก  คัดเลอืกผูใหบริการ

ที่เหมาะสมที่สุด 

เสนอราคา  หรือการ

คัดเลอืก 

 ระเบียบพสัดุ  ทุกรายการ  -  พัสดุ 

 การจัดซ้ือ  จัดซ้ือวัสดุที่มี

คุณภาพ ตรงความ

ตองการผูใช 

ซ้ือใหทันตามกําหนด 

มีระบบบํารุงรักษา

และบริการหลังการ

ขายที่เหมาะสม 

วิธีตกลงราคา 

วิธีการคัดเลือก 

วิธีประกวดราคา 

 ใบสั่งซ้ือ สั่ง

จาง สัญญาจาง 

 ทุกรายการ   รายงานการจัดซ้ือ  งานพัสดุ 

 การจัดสง  สงมอบพัสดุถูกตอง

ครบถวนตามสัญญา

และขอตกลง 

 กําหนดการสงมอบ  ใบสั่งซ้ือ สั่ง

จาง สัญญาจาง 

 ทุกรายการ รายงานการจัดสง  งานพัสดุ 

 การตรวจรับ

พัสดุ 

 ตรวจสอบสินคา 

หรืออุปกรณที่สั่งซ้ือ 

รับมอบตรงตาม

กําหนดระยะเวลา 

และถูกตองครบถวน

ตามสญัญา 

 รายละเอียดในการตรวจ

รับ  

การต้ังกรรมการตรวจรบั 

 เอกสารตรวจ

รับพัสดุ 

 ทุกรายการ  รายงานการตรวจ

รับ 

 งานพัสดุ 
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กระบวนการ วัตถุประสงค วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมอื

ควบคุม 

ความถ่ีในการ

ควบคุม 

วิธีการรายงาน ผูรับผิดชอบ 

 การเก็บรักษา

และจัดทาํ

ทะเบียนคุม 

 เก็บรักษาใหเปน

หมวดหมู เรียบรอย 

ถูกตองครบถวน 

ลงบัญชีพัสดุ และ

จัดทําทะเบียนคุม 

 บันทึกรายการ 

ทะเบียนทรัพยสิน 

ทะเบียนคุมทั้ง

ฝายพัสดุและ

บัญชี 

ทุกรายการ  ทะเบียนคุม 

ตรวจสอบปละ 1

ครั้ง 

  งานพัสดุ 

งานบัญชี 

 การเบิกจาย  มีระบบเบิกจายที่

เปนระบบ และ

ตรวจสอบได 

 ใบขอเบิกวัสดุ  ทะเบียน

เบิกจาย 

 ทุกรายการ  เอกสารเบิกพัสดุ  งานพัสดุ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

สาขาวิชา 

การอบรม

พัฒนา 

มีการสงเจาหนาที่ไป

อบรมเรือ่งระเบียบ

พัสดุและการจัดซ้ือ

จัดจาง 

การเขารวมอบรม เอกสารการเขา

รวมอบรม 

อยางนอยปละ 

1ครั้ง  

เอกสารการเขารวม

อบรม 

รองบริหาร 

และฝายพสัดุ 

การปรับปรุง

ระบบการ

ดําเนินงาน 

ปรับปรุงการวิธีการ

ทําบันทึกรายการ 

และทะเบียน

สินทรพัยใหถูกตอง 

และปรับปรุงขอมูล

ใหตรงกันระหวาง

บัญชีและพัสดุ 

พรอมนําขอมูลเขาใช

ในระบบ ERP 

การตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการ

ปรับปรุงระบบ

การทํางาน 

บริษัท 

168Advisory 

เปลี่ยนชุด

ผูบริหาร 

เอกสารการสอบ

ทานระบบการ

ทํางาน 

รองการคลัง

และบริการ

สังคม 

 

  ในปการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตรไดจางบริษัท 168 Advisory มาเพ่ือสอบทาน

ระบบการทํางานดานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ และไดดําเนินการปรับปรุงระบบการทํางานใน

สวนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) ดังน้ี 

  (1) ระบบการจัดซื้อจัดจาง อาทิ ไมมีการสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย

วงเงินขั้นตํ่าของสินคาที่ตองเปรียบเทียบขอมูลราคากลาง และไมมีการจัดทําฐานขอมูลราคากลางของ

สินคาที่ตองจัดซื้อเพ่ือใชในการเปรียบเทียบไมมีเอกสารการประเมินผูขายสินคาเปนลายลักษณอักษร

ไมบันทึกคาใชจายโครงการยอยแยกบัญชีตามประเภทคาใชจาย 

  (2) ระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) อาทิคณะฯ บันทึกการซื้อสินทรัพยถาวร (พัสดุ) 

ที่มีมูลคาตํ่ากวา 5,000 บาท เขาบัญชีสินทรัพยถาวร (พัสดุ) ซึ่ งไม เปนไปตามนโยบายของ

กรมบัญชีกลางไมมีทะเบียนรายการคงเหลือของสินทรัพยถาวร (พัสดุ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562ไม

มีการตรวจนับสินทรัพยถาวร (พัสดุ) ประจําป2562    

  ทั้งน้ี คณะฯ ไดต้ังกรรมการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงเรื่องดังกลาว พรอมกับจางบริษัท 

168 Advisory มาทําการวางระบบเพ่ือปรับปรุงการทํางาน ในปงบประมาณ 2563 

  ทั้งน้ีตัวช้ีวัดดานผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง

ดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ภาพที่ 7.43) 
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ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

  วิธีการดูแลสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการใหปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุ ตรวจสอบ 

วิเคราะหสาเหตุ และการแกไข มีดังน้ี(1) คณะมีการดูแลและเตรียมพรอมดานความปลอดภัย(2) มี

คณะกรรมการอาคารสถานที่และความปลอดภัย เพ่ือวางแผนดําเนินการดานการบริหารอาคาร

สถานที่และความปลอดภัย (เพ่ิงดําเนินการแตงต้ัง)(3) มีการจัดหาพนักงาน รปภ.เพ่ือดูแลความ

ปลอดภัย ณ อาคารคณะศิลปศาสตร ศูนยรังสิต และอาคารคณะศิลปศาสตร ทาพระจันทร (4) ติดต้ัง

กลองวงจรปดเพ่ือเฝาระวังความปลอดภัย(5) มีการตรวจสอบ ซอมแซมอุปกรณไฟฟาอยางสม่ําเสมอ 

(แอรและระบบลิฟทมีสวนของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ)(6) มีการเตรียมความพรอมรับมือดานอัคคีภัย 

มีเครื่องมือดับเพลิงเบ้ืองตน และจัดซอมหนีไฟ (เกิดโควิดจึงไดเลื่อนการดําเนินการออกไป)(7) การ

เขา-ออกบริเวณหองพักอาจารย ทั้งศูนยรังสิตและทาพระจันทร มีระบบปดเปดประตูอัตโนมัติ เพ่ือ

ปองกันบุคคลภายนอกเขามารบกวนและความไมปลอดภัยที่จะอาจจะเกิดขึ้นได  

ทั้งน้ีในภาวะฉุกเฉินคณะผูบริหารรวมประชุมและวางแผนเพ่ือดําเนินงานดานตาง ๆ 

ในภาวะฉุกเฉิน อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับประชาคมอยางรวดเร็วโดยสามารถทําให

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะไดอยางตอเน่ือง และมีความปลอดภัยตอชีวิตของบุคลากร 

นักศึกษาและผูมาใชบริการ 

 

ตารางที่ 6.10 การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความตอเน่ือง 
สาเหต ุ ผลกระทบ การจัดการ ผูรับผิดชอบ 

ภาวะฉุกเฉินทั่วไป  

อัคคีภัย, น้ําทวม , 

แผนดินไหว, อาชญากรรม, 

กอวินาศกรรม / การขูวาง

ระเบิด / ภัยทางการเมือง 

/ การปดการจราจร / หรือ

ผลกระทบจากโควิด 

1. ดานอาคารสานที่ กรณีที่ไม

สามารถเขาใชได 

2. ดานวัสดุอุปกรณที่ไมสามารถ

เขามาใชได 

3. ผลกระทบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. บุคลากรไมสามารถเขามา

ปฏิบัติงานได 

5. ผลกระทบดานคูคา เชน 

นักศึกษาไมสามารถเขามา

ติดตอได 

1. แบงแผนการดําเนินการเปน 2 ระดับ 

(1) มาปฏิบัติงานไดบางสวน (2) มา

ปฏิบัติงานไมไดทั้งหมด  

2.ส่ือสารกับบุคลากรทุกกลุมถึงแผนและ

นโยบายการปฏิบัติงาน 

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่แตละ

ฝายรับผิดชอบ (1) ติดตอเขาใชสถานที่

การใชสถานที่ (2) จัดหาวัสดุอุปกรณหรือ

ใหยืมอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน เชน การจัดซื้อโปรแกรม 

zoom การใหยืมเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณสํานักงานกลับบาน ฯลฯ (3) การ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ (4) การเตรียม

บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามฉุกเฉิน (5) 

การใหขอมูลและชองทางติดตอเมื่อตอง

ประสานงานแตละฝาย (6) ติดตอส่ือสาร

กับผูรับบริการใหรับทราบขอมูลและ

วิธีการติดตอกับคณะ 

คณบดี / รอง

คณบดี และหัวหนา

งานที่รับผิดชอบแต

ละฝาย 
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7. ผลลัพธ (450 คะแนน) 

 สําหรับ (1) ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ (2) ผลลัพธดานการ

มุงเนนลูกคา (3) ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร และผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล: 

ผลลัพธดานการนําองคการของผูนําระดับสูง และการกํากับดูแล ไดผลการดําเนินงานดังน้ี0

1 

 

7.1 ผลลพัธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ : ผลลพัธดานการเรียนรูของผูเรียน 

และดานประสทิธิผลของกระบวนการเปนอยางไร (120 คะแนน)  

 จากผลิตภัณฑหลักของคณะฯ ซึ่งประกอบไปดวย ดานการเรียนการสอน และดานการ

บริการสังคม ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 (ปการศึกษา 2562) สะทอนใหเห็นผลลัพธ

ดานผูเรียน และดานกระบวนการดังตอไปน้ี 

7.1ก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานบริการที่มุงเนนลูกคา 

   1) ดานการเรียนการสอน ไดแก  

     (1.1) คะแนนเฉลี่ยของนกัศึกษาทีเ่ขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next 

Generation Leadership) /Entrepreneur /Digital skills คุณลักษณะ GREATS เปนเปาหมาย

หลักในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกทั้งยังเปนตัวช้ีวัดที่ใชวัดความสําเร็จของ

ยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตร  อยางไรก็ตามเ น่ืองจากในปการศึกษา 2562 เปนปแรกที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดใหมีการสอบเพ่ือวัดคุณลักษณะของนักศึกษา GREATS และมีจํานวน

นักศึกษาคณะศิลปศาสตรเขาสอบจํานวนนอย ดังน้ันในการรายงานครั้งน้ีจึงยังไมสามารถวัดผลใน

สวนน้ีได อยางไรก็ตามคณะศิลปศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการทดสอบดังกลาว 

โดยมีนโยบายที่จะต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดสอบใหกับนักศึกษาโดยเฉพาะ  

     (1.2) ผลการสอบภาษาอังกฤษ เปนตัวช้ีวัดที่วัดเปนครั้งแรกซึ่งจากขอมูล

แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานที่บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ไดแก รอยละของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC (86.72) อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานมีแนวโนมตํ่าลง สวนผลการ

ดําเนินงานในสวนของรอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่

กําหนดไว (CBT) รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC ตามเกณฑที่

กําหนดไว (47.37 และ 44.59) มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนด อยางไรก็ตามผลการ

ดําเนินงานดีกวาในปที่ผานมา และมีแนวโนมสูงขึ้น สวนรอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่กําหนดไว (CBT) ซึ่งมีการวัดเปนครั้งแรกในปการศึกษา

น้ี ผลการประเมินในปการศึกษาน้ียังตํ่ากกวาคาเปาหมาย (46.67) (ภาพที่ 7.1-7.4) 

                                                            
1 สําหรับผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับคูเทียบนั้น คณะฯ อยูในระหวางประสานงานกับคูเทียบเพ่ือขอขอมูล ดังนั้น

ในการรายงานครั้งนี้จึงยังไมปรากฏในสวนของผลการดําเนินงานเม่ือพิจารณากับคูเทียบ 
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     ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางรอยละของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET กับ TOEIC ทั้งในกลุมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และที่ไมใช

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TOEIC มีรอยละสูง

กวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET คอนขางมาก สวนรอยละของนักศึกษาที่

ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET และ TOEIC มีคอนขางตํ่า และไมมีความแตกตางกัน

มากนัก (ภาพที่ 7.5-7.6) 

    (1.3) รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่

สาม เน่ืองจากลักษณะเดนของคณะศิลปศาสตร ไดแก ความหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการ

สอนภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ที่ไมใชภาษาอังกฤษ โดยพบวาในปการศึกษา 2562 คณะฯ มีนักศึกษาที่

ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่สามตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 45.15) 

(ภาพที่ 7.7)   

 

  
ภาพที่ 7.1 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ี

สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่กําหนดไว (CBT)  (เกณฑ 61 

คะแนน) 

ภาพที่ 7.2 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน 

TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน) 

  
ภาพที่  7 . 3  ร อยละของนั กศึ กษา ท่ี ไม ใ ช ส าขาวิ ช า

ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

(CBT)  (เกณฑ 61 คะแนน) 

ภาพท่ี 7.4 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน 

TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน) 
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ภาพที่ 7.5 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET และ TOEIC 

 

ภาพที่ 7.6 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET และ TOEIC 

 

 

ภาพที่ 7.7 รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบ

ความสามารถดานภาษาท่ีสาม 
 

    

    (1.4) รอยละของหลักสูตรที่ผานมาตรฐาน และคาเฉลี่ยผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 

       (1.4.1) ระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2562 คณะฯ มีหลักสูตร

ปริญญาตรีที่ผานเกณฑมาตรฐานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด (รอยละ 100) โดยมีผลการ

ดําเนินงานดีกวาในปที่ผานมา นอกจากน้ีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรปริญญาตรี

ในภาพรวมทุกหลักสูตรยังสูงกวาเกณฑที่กําหนด และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น 

       (1.4.2) ระดับปริญญาโท สําหรับปริญญาโท ในปการศึกษา 2562 

คณะฯ มีหลักสูตรปริญญาโทที่ผานเกณฑมาตรฐานตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนด (รอยละ 92.86) 

อยางไรก็ตามรอยละของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่ามีแนวโนมสูงขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาเปาหมายที่

กําหนด อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในอนาคต 
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ภาพที่ 7.8 รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ผานมาตรฐาน  ภาพที่ 7.9 คาเฉล่ียผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร

ปริญญาตรี 

  
ภาพที่ 7.10 รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผาน

มาตรฐาน 

ภาพที่ 7.11 คาเฉล่ียผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

    (1.5) รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา แมปจจัยภายนอก อาทิ ปญหาการแผ

กระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19 จะทําใหรอยละของบัณฑิตที่มีงานทํามีแนวโนมลดตํ่ากวาเปาหมายที่

กําหนด โดยเฉพาะโครงการพิเศษ ทั้งโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (88.46 และ 57.28) แตใน

สวนของบัณฑิตโครงการปกติน้ัน กลับพบวารอยละของบัณฑิตที่มีงานทํายังคงมีคาสูงกวาคาเปาหมาย

ที่กําหนดไว (92.56) (ภาพที่ 7.12-7.15) 

 

  
ภาพที่ 7.12 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการปกติ ภาพที่ 7.13 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาไทย 
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ภาพที่  7.14 รอยละของบัณฑิตที่ มี งานทํา โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ 

ภาพที่ 7.15 เปรียบเทียบรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําทั้งสามกลุม 

 

   (1.6) รอยละของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่นําเสนอผลงานในเวที

วิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติ ในปการศึกษา 2562  

คณะฯ มีรอยละของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่ออกไปนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการ

ระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด (11.46) 

แมจะตํ่ากวาในปการศึกษาที่ผานมา อยางไรก็ตามในสวนของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่

ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกน้ันมีจํานวนลดลง และตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (ภาพที่ 

7.16-7.17) 

 

  
ภาพที่ 7.16 รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่

นําเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/

เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติ 

ภาพที่ 7.17 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 

 

   2) ดานการบริการสังคม 

     (2.1) การบริการวารสารวิชาการ วารสารทั้ง 5 วารสารของคณะฯ ไดรับการ

รับรองวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ (TCI 1) แมในปงบประมาณ 2563 จะมีวารสารที่อยูใน TCI 1 

ลดลงก็ตาม ทั้งน้ีวารสารของคณะฯ ไดรับความนิยมมากขึ้นเน่ืองจากมีจํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพ
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ลงในวารสารวิชาการของคณะฯ ในภาพรวมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะความนิยมจาก

บุคคลภายนอก (ภาพที่ 7.18-7.21) 

 

 

  
ภาพที่ 7.18 รอยละของวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ ภาพที่ 7.19 จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงในวารสารวิชาการ

ของคณะฯ ในภาพรวม 

  

ภาพที่ 7.20 จํานวนบทความของบุคลากรภายในท่ีสงมาลงตีพิมพ

ในวารสารวิชาการของคณะฯ 

ภาพที่ 7.21 จํานวนบทความของบุคลากรภายนอกที่สงมาลง

ตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะฯ 

 

     (2.2) การบริการโครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บ

คาธรรมเนียม ในปงบประมาณ 2563 คณะฯ มีจํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบ

เก็บคาธรรมเนียมสูงกวาเปาหมายที่กําหนด (1,427 คน) แตดวยบริบทแวดลอมตาง ๆ โดยเฉพาะสภาพ

เศรษฐกิจ ทําใหจํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมมีแนวโนม

ลดลงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบจากนโยบายการเวนระยะหางทางสังคมของรัฐบาล 

อยางไรก็ตามคณะฯ ไดปรับตัวดวยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบรกิารมาเปนออนไลน และไดเพ่ิมการ

ใหบริการแบบไมเสียคาธรรมเนียมมากขึ้นเพ่ือชวยเหลือประชาชนที่วางงาน ทําใหในปงบประมาณ 2563 

คณะฯ มีจํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 

(4,195 คน) เชนเดียวกับจํานวนชุมชน/องคกร/หนวยงานที่เขามารับบริการวิชาการ (13 ชุมชน/องคกร/
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หนวยงาน) นอกจากน้ีคณะยังใหบริการวิชาการผานโครงการศิลปเสวนา โดยเฉพาะการใหบริการทาง

ออนไลน โดยในปงบประมาณ 2563 คณะฯ มีผูเขารวมโครงการจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวง 6 เดือน

หลัง (4,195 คน) (ภาพที่ 7.24-7.27)  

 

 
 

ภาพที่ 7.24 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบ

เก็บคาธรรมเนียม 

ภาพที่ 7.25 จํานวนผูที่มาลงทะเบยีนเรียนโครงการบริการสังคม

แบบไมเก็บคาธรรมเนียม 

  
ภาพที่ 7.26 จํานวนชุมชนที่เขามารับบริการทางสังคม ภาพที่ 7.27 จํานวนคนที่เขารวมโครงการศิลปเสวนา 

 

 7.1ข ผลลพัธดานประสิทธผิลของกระบวนการทาํงาน 

สําหรับผลการดําเนินงานในสวนของประสิทธิผลของกระบวนการทํางานที่สําคัญ

ของคณะฯ ซึ่ง ไดแก ดานการเรียนการสอน และดานบรกิารสังคมปรากฏผลดังน้ี  

1) ดานการเรยีนการสอน 

   (1.1) อัตรารบันักศึกษาใหม 

    (1.1.1) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเม่ือเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด ในปการศึกษา 2562 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อ

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนดสูงกวาคาเปาหมาย (90) แมจะมีแนวโนมลดลง โดย

โครงการปกติ และโครงการพิเศษภาษาไทยมีอัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนดไวสูงกวาคาเปาหมาย (97.5 และ 97.14) ยกเวน โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษที่มีอัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่
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กําหนดไวตํ่ากวาคาเปาหมาย (78.33) แตอัตรารับของโครงการฯ มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอีก

สองโครงการ (ภาพที่ 7.28-7.32) 

 

  
ภาพที่ 7.28 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด 

ภาพที่ 7.29 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อ

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการปกติ) 

  
ภาพท่ี 7.30 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

ภาพที่ 7.31 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อ

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ภาพที่ 7.32 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อ

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนดของทั้งสามกลุม 

 

 

    (1.1.2) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ในสวนของ

ระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม ในปการศึกษา 2562 คณะฯ มีอัตรารับนักนักศึกษาใหมระดับ
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บัณฑิตศึกษาตํ่ากวาคาเปาหมาย (48.53) ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโทภาษาไทย 

(48.53) โครงการปริญญาโทภาษาอังกฤษ (46.51) และโครงการปริญญาเอกภาษาไทย (40) ยกเวน

โครงการปริญญาเอกภาษาอังกฤษที่อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษายังคงสูงกวาคาเปาหมาย 

อยางไรก็ตามอัตราการรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรปริญญาปริญญาโทภาษาอังกฤษ และโครงการ

ปริญญาเอกภาษาไทยที่ในปการศึกษา 2562 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโทภาษาไทย และอัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ

ปริญญาเอกภาษาอังกฤษมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 7.33-7.38) 

  
ภาพที่ 7.33 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ภาพที่  7.34 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการปริญญาโทภาษาไทย 

  
ภาพท่ี 7.35 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ

ปริญญาโทภาษาอังกฤษ 
ภาพที่  7.36 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการปริญญาเอกภาษาไทย 

  
ภาพท่ี 7.37 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ

ปริญญาเอกภาษาอังกฤษ 

ภาพที่  7.38 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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   (1.2) จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับแผนที่กําหนดไว ในป

การศึกษา 2562 คณะฯ ยังคงมีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนดไวสูงกวาคา

เปาหมายที่กําหนดไว (161 คน) อยางไรก็ตามจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนด

ไวมีแนวโนมลดตํ่าลงอันเน่ืองมาจากปญหาสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ทําให

ไมสามารถเดินทางเขาออกระหวางประเทศได (ภาพที่ 7.39) 

   (1.3) จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน

ตางประเทศเม่ือเทียบกับที่กําหนดไวในแผน เน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโค

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) 

 

 

 

  
ภาพที่ 7.39 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกับแผนที่

กําหนดไว 

ภาพที่ 7.40 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม

กิจกรรมในตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กําหนดไวในแผน 
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ภาพที่ 7.41 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (โครงการบริการสังคมแบบ

เสียคาใชจาย) 

 

 

 7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

ทั้งน้ีในปงบประมาณ 2563 การประเมินในสวนของผลลัพธดานการจัดการหวงโซ

อุปทาน คณะฯ ยังไมไดดําเนินการวัด โดยคณะฯ กําหนดใหมีการเก็บขอมูลและประเมินผลลัพธใน

ปงบประมาณ 2564 อยางไรก็ตามมีตัวช้ีวัด 2 ตัวที่คณะฯ มีการวัดประเมินผล ไดแก ความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ. และอัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายได

เทียบรายจาย) โดยพบวา 

1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่ มีตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ. 

ปงบประมาณ 2563 เปนปแรกเชนเดียวกันที่คณะฯ เก็บขอมูลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี

ตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ. ซึ่งผลการประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอการแกไข

ปญหาของแมบาน/รปภ.ตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนด (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)  

 

  
ภาพที่ 7.42 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการแกไขปญหา

ของแมบาน/รปภ. 

ภาพที่ 7.43 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบ

รายจาย) (ป 2562/63 รอบ 9 เดือน) 
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3) รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ใน

สภาวะฉุกเฉิน อาทิ ปญหาการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในชวงปการศึกษา 2562 ภาค

การศึกษาที่ 2 คณะฯ ไดปรับวิธีการสอนจากช้ันเรียนมาเปนการสอนออนไลน โดยคณะฯ มีรอยละ

ของรายวิชาที่สามารถปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินตํ่ากวาคาเปาหมายเพียง

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.) ซึ่งผลการดําเนินงานยังตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนด (66.8) ซึ่ง

คณะฯ จะไดมีการพัฒนาการใหบริการดังกลาวตอไปในอนาคต (ภาพที่ 7.48) 

 

  
ภาพที่ 7.44 รอยละของรายวิชาท่ีปรับเปนการสอนออนไลน

เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ภาพรวม) 

ภาพที่ 7.45 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ

เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับปริญญาตรี) 

  

ภาพที่ 7.46 รอยละของรายวิชาท่ีปรับเปนการสอนออนไลน

เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

ภาพที่ 7.47 เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ

เ กิดเหตุการณ ฉุกเ ฉินระหว างระดับปริญญาตรี กับระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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ภาพที่ 7.48 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการ

ทางจิตวิทยาและการปรึกษาที่ไดรับบริการตามระยะเวลาที่

กําหนด (ภายใน 24 ชม.) 

 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (80 คะแนน) 

 สําหรับในประเด็นผลลัพธการมุงเนนลูกคา ทั้งในสวนของผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืน ผลการ

ดําเนินงานในป 2562/2563 พบวา 

 7.2ก ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืน 

1) ความพึงพอใจของผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืน ในปการศึกษา 2562 ความพึง

พอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT สูงกวาคาเปาหมาย (91) โดยสูงกวา 2 ปที่

ผานมา และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในปการศึกษาถัดไป สวนความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหาร

จัดการของหลักสูตร ไดแก  

(1.1) ระดับปริญญาตรี ผลการดําเนินงานพบวา แมความพึงพอใจของ

นักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะตํ่ากวาปที่ผานมา แตผล

การดําเนินงานยังคงสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด (4.24)  ทั้งโครงการปกติ (4.2) และโครงการพิเศษ

ภาษาไทย (4.04) สวนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ

ของหลักสูตรตํ่ากวากวาเปาหมาย (3.81) (ภาพที่ 7.49-54) 

 

  
ภาพที่  7.49 ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตาม

คุณลักษณะ GREAT 

ภาพที่ 7.50 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการ

บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
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ภาพที่ 7.51 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ

ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 

ภาพที่ 7.52 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ

ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

  
ภาพที่ 7.53 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ

ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

ภาพที่ 7.54 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

 

(1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2562 ความพึงพอใจของ

นักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสูงกวาคาเปาหมายที่

กําหนด (4.38) ทั้งในโครงการปกติ (4.54) และโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (4.27) ยกเวนโครงการ

พิเศษภาษาไทยที่มีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตรตํ่ากกวาคาเปาหมาย 

(ภาพที่ 7.55-59 

 

  

ภาพที่ 7.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการ

บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาพที่ 7.56 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการ

บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 
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ภาพที่ 7.57 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการ

บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ

ภาษาไทย) 

ภาพที่ 7.58 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการ

บริหารจัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ) 

 

 

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

เพ่ิมขึ้น ยกเวนโครงการพิเศษภาษาไทยที่มีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 7.61-7.65) 
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ภาพที่ 7.60 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม ภาพที่ 7.61 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

ปริญญาตรี 

  
ภาพที่ 7.62 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

ปริญญาตรี (โครงการปกติ) 

ภาพที่ 7.63 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

  
ภาพที่ 7.64 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

ภาพที่ 7.65 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใน

ภาพรวมระดับปริญญาตรี 

 

(2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาพรวม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใน

ระดับบัณฑิตศึกษาสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (4.71) ทั้งโครงการปกติ (4.57) โครงการพิเศษ

ภาษาไทย (4.83) และโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (4.74) โดยเฉพาะโครงการพิเศษภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษที่ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโนมสูงขึ้น (ภาพที่ 7.66-

7.70) 
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ภาพที่ 7.66 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ภาพที่ 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 

  
ภาพที่ 7.68 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

ภาพที่ 7.69 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

 

 

 ภาพที่  7 .70 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใน

ภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

3) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน ความผูกพันของนักศึกษาและศิษย

เกาที่มีตอคณะ เปนการพิจารณาจํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร และจํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับ

การสนับสนุนจากศิษยเกา โดยผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 พบวา จํานวนศิษยเกาที่มาเปน

วิทยากรใหกับคณะฯ มีมากกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (8 คน) และมีแนวโนมสูงขึ้น สวนจํานวน
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ทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกาน้ันมีจํานวนผูใหทุนตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด (12 คน) 

(ภาพที่ 7.71-7.72) 

 

  
ภาพที่ 7.71 จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร ภาพที่ 7.72 จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษย

เกา 

 

  4) ดานความพึงพอใจของผูรับบริการสังคม 

(4.1) วารสารวิชาการ ในปงบประมาณ 2562 คณะฯ ยังไมไดดําเนินการ

ในการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการวารสารวิชาการ อยางไรก็ตามคณะฯ มีแผนที่จะเก็บ

ขอมูลดังกลาวในปงบประมาณ 2563 

(4.2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บ

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 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการ

สังคม (โครงการอบรม) ในภาพรวม 

ภาพที่ 7.74 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม

แบบใหเปลา (โครงการอบรม) 

  
ภาพที่ 7.75 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการ

สังคม แบบเสียคาใชจาย  

ภาพที่ 7.76 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการ

บริการสังคม  

 

    (4.2.2) ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการโครงการบริการ

สังคมทีมี่ต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับจากโครงการ ผูมาใชบริการโครงการบริการสังคมมีความพึงพอใจตอ

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการสูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะในปการศึกษา 2562 (4.57) โดยผูใชบริการโครงการ

บริการสังคมมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการสูงกวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

ทั้งน้ีแมในชวงที่ผานมาโครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจายผลการดําเนินงานจะตํ่ากวาคาเปาหมาย 

แตในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมาย (4.57) (ภาพที่ 7.77-7.80) 
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ภาพที่ 7.77 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการ

สังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (ในภาพรวม) 

ภาพที่ 7.78 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่

มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบให

เปลา) 

 

 
 

ภาพที่ 7.79 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการ

สังคมที่มีตอประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ (โครงการบริการ

สังคมแบบเสียคาใชจาย) 

ภาพที่ 7.80 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการ

บริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้งสองประเภท 

 

7.3 ผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากร (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) และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเชนเดียวกัน (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 7.81 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก ภาพที่ 7.82 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ 

  
ภาพที่ 7.83 จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการ

ที่สูงขึ้น 

ภาพที่ 7.84 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีไดรับตําแหนง

วิชาการที่สูงขึ้น 

  
ภาพที่ 7.85 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

ภาพที่ 7.86 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือ

วิชาชีพ หรือจํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ภาพที่ 7.87 อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ  

 

สําหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในดานการวิจัย ผลการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ 2563 พบวา ผลการดําเนินงานที่สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด ไดแก จํานวน

โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (6 โครงการ) จํานวนเงินทุนสนับสนุนจาก

แหลงทุนภายนอกสถาบัน (1,643,000 บาท) และรอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว 

(66.67)   

สวนการดําเนินงานที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาคาเปาหมาย ไดแก 

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) 

 

  
ภาพที่ 7.88 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือ

นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 

เดือน) 

ภาพที่ 7.89 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก

แหลงทุนภายนอก  
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ภาพที่ 7.90 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก

สถาบัน  

ภาพที่  7.91 อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิ จัยระหวางทุน

ภายนอกเทียบกับแหลงทุนภายใน  

  
ภาพที่ 7.92 จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ ภาพที่ 7.93 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว 

 

 

ภาพที่ 7.94 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่

อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนดไวในแผน 

 

 

  2) ดานบุคลากรสายสนับสนุน ในปงบประมาณ 2563 คณะฯ มีรอยละของ

โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการไดตามแผนสูงกวา

เปาหมายที่กําหนด (100) อยางไรก็ตามจํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการยังตํ่ากวาคา

เปาหมาย และอัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุนยังคงสูงกวาคาเปาหมาย แตถือวาอัตรา

การลาออกลดลงกวาปที่ผานมา และมีแนวโนมที่จะลดลงในอนาคต (ภาพที่ 7.95-7.97) 
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ภาพที่  7 .95 รอยละของโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะใหกับ

บุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด 

ภาพที่ 7.96 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ 

 

 

ภาพที่ 7.97 อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน  

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล: ผลลัพธดานการนําองคการของผูนําระดับสูง 

และการกํากับดูแลมีอะไรบาง (80 คะแนน)  

 7.4ก การนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 

1) ความถ่ีที่ผูบริหารถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ ใหกับคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ และจํานวนบุคคลที่ไดรับขอมูลขาวสารของคณะฯ ผานทางชมเว็บไซต ในปงบประมาณ 

2562 คณะฯ มีความถี่ในการจัดกิจกรรมการถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ สูงกวาคาเปาหมาย (7 ครั้ง)  

และมีจํานวนบุคคลที่ไดรับขอมูลขาวสารของคณะฯ ผานทางชมเว็บไซตมากกวาคาเปาหมาย

เชนเดียวกัน (104,423 ครั้ง) (ภาพที่ 7.98-99) 
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ภาพที่ 7.98 ความถี่ที่ผูบริหารถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ ใหกับ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

ภาพที่ 7.99 จํานวนบุคคลที่ไดรับขอมลูขาวสารของคณะฯ 

ผานทางชมเว็บไซต 

 

2) ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

คณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการ

บริหารงานของผูบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนการประเมินในปแรกน้ัน ผลการประเมิน

ในภาพรวมยังตํ่ากวาคาเปาหมาย (3.88) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา หลักธรรมาภิ

บาลที่มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑ ไดแก หลักภาระความรับผิดชอบ (4.01) อาทิ การแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว ความรับผิดชอบตอความคาดหวัง

ของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ สํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ (ภาพที่ 7.100)  

 

 
ภาพที่ 7.100 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

3) รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด ในปงบประมาณ 

2563 คณะฯ มีรอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดสูงกวาคาเปาหมายที่

กําหนด (100) โดยเฉพาะในสวนของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและผูปกครองไม
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ปรากฏขอรองเรียน สําหรับในกลุมนักศึกษามีรอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่

กําหนดสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดเชนเดียวกัน (100) (ภาพ 7.101-7.105) 

5) รอยละของการใชทรัพยากร และพลังงานที่ลดลง ในปงบประมาณ 2563 

คณะฯ มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นเน่ืองจากพบวา รอยละของการใชพลังงานไฟฟาและ

กระดาษ (แผน) ลดลงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (23.39 และ 63.89) โดยเฉพาะการใชกระดาษ 

(แผน) ที่มีรอยละของการใชลดลงจากปที่ผานมาถึง 47.71 อยางไรก็ตามในสวนของประปาน้ัน คณะฯ 

ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (ภาพที่ 7.106-7.108) 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.101 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ภาพที่  7.102 รอยละของการจัดการขอรองเ รียนตาม

ระยะเวลาที่ กําหนด กลุมบุคลากรสายวิชาการ (ไมมีขอ

รองเรียน) 

  
ภาพที่ 7.103 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด กลุมบุคลากรสายสนับสนุน (ไมมีขอรองเรียน) 

ภาพที่  7.104  รอยละของการจัดการขอรองเ รียนตาม

ระยะเวลาที่กําหนด กลุมนักศึกษา 
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ภาพที่ 7.105 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด กลุมผูปกครอง (ปงบประมาณ 2563 ไมมีขอรองเรียน) 

ภาพที่ 7.106 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง 

(ไฟฟา) (ประเมินเปนปแรกและประมาณการจากขอมูล 6 

เดือน) 

  
ภาพที่ 7.107 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง 

(ประปา) (ประเมินเปนปแรกและประมาณการจากขอมูล 9 

เดือน) 

ภาพที่ 7.108 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง 

(กระดาษ) (ประมาณการจากขอมูล 9 เดือน) 

 

7.4ข ผลลพัธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

การประเมินผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เปนการประเมินจากคะแนนการ

ประเมินแผนกลยุทธ โดยในปงบประมาณ 2563 คาดวาคณะฯ จะมีผลการประเมินเทากับคา

เปาหมายที่กําหนด (70) โดยอาจลดลงกวาในปงบประมาณที่ผานมาเน่ืองจากปญหาจากสถานการณ

การแผระบาดของเช่ือไวรัสโควิด-19 ทําใหการดําเนินการในบางกลยุทธไมสามารถบรรลุตาม

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 ผลลัพธดานการเงินและตลาด ในปงบประมาณ 2563 คณะฯ (1) มีสัดสวน

งบประมาณที่พ่ึงพารัฐกับรายไดของหนวยงานสูงกวาคาเปาหมาย และเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 

(142.13) (2) มีสถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) ตํ่ากวาเปาหมาย และมีแนวโนม

ลดลง (-1.19) เน่ืองจากสถานการณการณการแผระบาดของเช้ือไวรัสโควด-19 (3) ในขณะที่มสีัดสวน

รายไดในพันธกิจดานการเรียนการสอนสูงกวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมสูงขึ้น (28.22) แตมีสัดสวน

รายไดจากการบริการวิชาการ) ตํ่ากวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมลดลง (71.73) (4) อยางไรก็ตาม

คณะฯ มีงบประมาณเงินรายไดสวนงานที่จัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

(รายได/รายจายจริง) สูงกวาคาเปาหมาย และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (11.12) (ภาพที่ 7.110-7.114) 

 

 
 

ภาพที่ 7.110 สัดสวนงบประมาณที่ พ่ึงพารัฐกับรายไดของ

หนวยงาน (ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพที่ 7.111 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) 

(ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน) 

  
ภ าพที่  7 .112  สั ดส วน ร าย ได จ ากการ เ รี ยนการสอน 

(ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพที่  7 .113  สัดส วนราย ได จ ากการบ ริการวิ ช าการ 

(ปงบประมาณ 2563 ขอมูล 9 เดือน) 

80 80 80

82.72 81.52

142.13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2 5 6 0 / 6 1 2 5 6 1 / 6 2 2 5 6 2 / 6 3

คา่เปา้หมาย ผลลพัธ์

5 5 5

11.92

7.49

-1.19

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2 5 6 0 / 6 1 2 5 6 1 / 6 2 2 5 6 2 / 6 3

คา่เปา้หมาย ผลลพัธ์

28 28 28

27.88

28.06

28.22

27.7

27.8

27.9

28

28.1

28.2

28.3

2 5 6 0 / 6 1 2 5 6 1 / 6 2 2 5 6 2 / 6 3

คา่เปา้หมาย ผลลพัธ์

72 72 72

72.07

71.89

71.73

71.5

71.6

71.7

71.8

71.9

72

72.1

2 5 6 0 / 6 1 2 5 6 1 / 6 2 2 5 6 2 / 6 3

คา่เปา้หมาย ผลลพัธ์



หนา 135 

 

 

ภาพที่ 7.114 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง) 
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