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คํานํา 

รายงานผลการดําเนินการฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายแนวทางการบริหารงานของคณะศิลป

ศาสตรเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงกลยุทธท่ีกําหนดไว โดยใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) เปนกรอบในการกําหนดวิธีและระบบการทํางานเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนและบุคลากร ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาในดานตางๆ และรายงาน

ผลลัพธการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา เพ่ือนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหและ

ปรับปรุงการดําเนินการในดานตางๆของคณะฯตอไป  

 เม่ือปการศึกษา 2562 ซ่ึงเปนปแรกท่ีคณะฯ ไดจัดทํารายงานและเขาสูกระบวนการประเมินอยางเต็ม

รูปแบบ คณะฯเริ่มใชแนวทางของ EdPEx มาใชในการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน การเรียนรูท่ีจะรับฟง

ความคิดเห็นของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไดเห็นความสําคัญของการทํางานท่ีเปนระบบ และเริ่ม

เรียนรูท่ีจะนําขอมูลมาวิเคราะหและชวยในการกําหนดทิศทางการทํางาน อยางไรก็ตามจากขอเสนอแนะท่ี

ไดรับจากการตรวจประเมิน (OFI) พบวาคณะฯตองพัฒนาระบบการทํางานในหมวดตางๆ ใหเปนระบบท่ี

สามารถทําซํ้าได มีผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดผลลัพธท่ีชัดเจนมากข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารและการ

ถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธไปยังกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใหครอบคลุมท่ัวถึง ในปการศึกษา 2563 ท่ีผาน

มาคณะฯไดนําขอแนะนําดังกลาวมาพัฒนาระบบการทํางานในหมวดตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงการสื่อสาร

ถายทอดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรไปยังกลุมตางๆรวมถึงอาจารยชาวตางประเทศดวย และท่ีสําคัญป

การศึกษา 2563 ท่ีผานมาเปนปแหงการเปลี่ยนผานของคณะฯอยางแทจริง เปนปท่ีคณะฯทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับใหมท่ีเนนการทํางานเชิงบูรณาการโดยใชความแตกตางหลากหลาย

ภายในคณะฯใหเปนประโยชน มีการปรับปรุงโครงสรางการทํางานครั้งใหญ คือ การเปลี่ยนโครงสรางภาควิชา

สาขาวิชา และเตรียมความพรอมสูการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหญในป 2566 ท่ีจะเนนการทําหลักสูตรเชิง

บูรณาการขามศาสตรมากข้ึน และในความทาทายเหลานี้คณะฯเชื่อม่ันวาการดําเนินงานตามแนวทางของ 

EdPEx จะชวยใหคณะฯกาวไปสูเปาหมายได ถึงแมจะเปนไปอยางคอยเปนคอยไป แตมีทิศทางท่ีขัดเจนและสง

มอบคุณคาใหสังคมไดโดยผานทางการผลิตบัณฑิตรุนใหมท่ีจะนําความรูท่ีหลากหลายทางมนุษยศาสตรไปใชใน

การ “รูจักตน เขาใจคน เปนพลเมืองโลก” ไดอยางแทจริง  

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร 
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ภาพท่ี 7.39 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทภาษาอังกฤษ 87 

ภาพท่ี 7.40 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอกภาษาไทย 87 

ภาพท่ี 7.41 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอกภาษาอังกฤษ 87 

ภาพท่ี 7.42 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 87 

ภาพท่ี 7.42.1 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีท้ังหมด เปรียบเทียบกับคณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

87 

ภาพท่ี 7.42.2 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโทท้ังหมด เปรียบเทียบกับคณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

87 
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ภาพท่ี 7.42.3 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอกท้ังหมด เปรียบเทียบกับคณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

87 

ภาพท่ี 7.43 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับแผนท่ีกําหนดไว 87 

ภาพท่ี 7.44 จํานวนนักศึกษาท่ีไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมในตางประเทศ

เม่ือเทียบกับท่ีกําหนดไวในแผน 

88 

ภาพท่ี 7.45 รอยละของผูเขารวมอบรมท่ีอยูครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

(โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย) 

88 

ภาพท่ี 7.45.1 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ในสาขาวิชา Arts & 

Humanities เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

88 

ภาพท่ี 7.45.2 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ในสาขาวิชา Linguistics 

เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

88 

ภาพท่ี  7.45.3 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ในสาขาวิชา 

Geography & Area Studies เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

88 

ภาพท่ี 7.46 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ. 89 

ภาพท่ี 7.47 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ป 2563/64 รอบ 

9 เดือน) 

89 

ภาพท่ี 7.48 รอยละของรายวิชาท่ีปรับเปนการสอนออนไลนเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

(ภาพรวม) 

89 

ภาพท่ี 7.49 รอยละของรายวิชาท่ีปรับเปนการสอนออนไลนเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

(ระดับปริญญาตรี) 

89 

ภาพท่ี 7.50 รอยละของรายวิชาท่ีปรับเปนการสอนออนไลนเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

89 

ภาพท่ี 7.51 เปรียบเทียบรายวิชาท่ีปรับเปนการสอนออนไลนเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

ระหวางระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา 

89 

ภาพท่ี 7.52 รอยละของนักศึกษาท่ีติดตอเขามาท่ีศูนยบริการทางจิตวิทยาและการปรึกษา

ท่ีไดรับบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 24 ชม.) 

89 

ภาพท่ี 7.53 ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT 90 

ภาพท่ี 7.54 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

90 
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ภาพท่ี 7.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี (โครงการปกติ) 

90 

ภาพท่ี 7.56 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

90 

ภาพท่ี 7.57 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

90 

ภาพท่ี 7.58 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

90 

ภาพท่ี 7.59 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

90 

ภาพท่ี 7.60 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 

90 

ภาพท่ี 7.61 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

90 

ภาพท่ี 7.62 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

90 

ภาพท่ี 7.64 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม 91 

ภาพท่ี 7.65 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี 91 

ภาพท่ี 7.66 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 91 

ภาพท่ี 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ

ภาษาไทย) 

91 

ภาพท่ี 7.68 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ) 

91 

ภาพท่ี 7.69 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี 91 

ภาพท่ี 7.70 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา 91 

ภาพท่ี 7.71 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 91 

ภาพท่ี 7.72 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ

ภาษาไทย) 

91 

ภาพท่ี 7.73 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ) 

91 

ภาพท่ี 7.75 จํานวนศิษยเกาท่ีมาเปนวิทยากร 92 
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ภาพท่ี 7.76 จํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา 92 

ภาพท่ี 7.77 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของนักศึกษาท่ีมีตอคณะ 92 

ภาพท่ี 7.78 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย(ศิษยเกา) 92 

ภาพท่ี 7.78.1 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย (ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการวารสารวิชาการของคณะ) 

92 

ภาพท่ี 7.79 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสงัคม (โครงการอบรม) ใน

ภาพรวม 

92 

ภาพท่ี 7.80 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา (โครงการ

อบรม) 

92 

ภาพท่ี 7.81 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสียคาใชจาย 92 

ภาพท่ี 7.82 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม 92 

ภาพท่ี 7.83 ความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโครงการบริการสังคมท่ีมีตอประโยชนท่ีไดรับ

จากโครงการ (ในภาพรวม) 

93 

ภาพท่ี 7.84 ความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโครงการบริการสังคมท่ีมีตอประโยชนท่ีไดรับ

จากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา) 

93 

ภาพท่ี 7.85 ความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโครงการบริการสังคมท่ีมีตอประโยชนท่ีไดรับ

จากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย) 

93 

ภาพท่ี 7.86 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโครงการบริการสังคมท่ีมีตอ

ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการท้ังสองประเภท 

93 

ภาพท่ี 7.87 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก 93 

ภาพท่ี 7.88 จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการ 93 

ภาพท่ี 7.88.1 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีม่ีตําแหนงทางวิชาการ 93 

ภาพท่ี 7.89 จํานวนอาจารยชาวไทยท่ีไดรับตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน 93 

ภาพท่ี 7.90 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีไดรับตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน 94 

ภาพท่ี 7.91 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําท่ี

ปฏิบัติงานจริง 

94 

ภาพท่ี 7.92 จํานวนอาจารยท่ีมีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวน

อาจารยท่ีไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

94 

ภาพท่ี 7.93 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายวิชาการ 94 
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ภาพท่ี 7.93.1 จํานวนอาจารยท้ังหมด เปรียบเทียบระหวางกับคณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

94 

ภาพท่ี 7.93.2 รอยละของจํานวนอาจารยปริญญาเอก ตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

94 

ภาพท่ี 7.93.3 รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแต ผศ. ข้ึนไป ตอ

จํานวนอาจารยท้ังหมด เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

94 

ภาพท่ี 7.93.4 รอยละของจํานวนอาจารยชาวตางประเทศตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

94 

ภาพท่ี 7.94.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพรในรายงานสืบเนื่อง

จากท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

95 

ภาพท่ี 7.94.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพร ใน

วารสารวิชาการท่ีอยูฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) 

95 

ภาพท่ี7.94.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพร ในวารสารวิชาการ

ท่ีอยูฐานขอมูลระดับนานาชาติ (Scopus) 

95 

ภาพท่ี 7.94.4 จํานวนครั้งในการถูกอางอิงบทความท่ีตีพิมพ/เผยแพร ในวารสารวิชาการ

ท่ีอยูฐานฐานขอมูล Scopus ใน รอบ 5 ป 

95 

ภาพท่ี 7.94.5 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง

ในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารย

ประจาํ และ/หรือนักวจิยัประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

95 

ภาพท่ี 7.95 จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 95 

ภาพท่ี 7.95.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยชาวตางประเทศท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

95 

ภาพท่ี 7.96 จํานวนเงินทุนสนับสนนุจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 95 

ภาพท่ี 7.97 อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุน

ภายใน 

96 

ภาพท่ี 7.98 จํานวนตําราท่ีพิมพเผยแพรสูสาธารณะ 96 

ภาพท่ี 7.99 รอยละของโครงการวิจัยท่ีเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 96 

ภาพท่ี 7.100 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีอนุมัติเม่ือเทียบกับจํานวน

งบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน 

96 

ภาพท่ี 7.101 องคความรูท่ีเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการแกสังคมไทย (จากงานวิจัย) 96 



ค.-8 
 

สารบัญภาพ 

 หนา 

ภาพท่ี 7.102 ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการของคณะ 96 

ภาพท่ี 7.103 ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวิจัย 96 

ภาพท่ี 7.104 ความพึงพอใจของอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยท่ีมีตอการบริหารโครงการ 96 

ภาพท่ี 7.105 รอยละของโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

สามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด 

96 

ภาพท่ี 7.106 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับตําแหนงชํานาญการ 96 

ภาพท่ี 7.107 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายสนับสนุน 97 

ภาพท่ี 7.108 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ/นโยบาย/

การพัฒนา 

97 

ภาพท่ี 7.109 ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอคณะ 97 

ภาพท่ี 7.110 รอยละของบุคลากรท่ีรับทราบวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคกร 97 

ภาพท่ี 7.111 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ

ดําเนินงาน (นักศึกษา) 

97 

ภาพท่ี 7.112 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ

ดําเนินงาน (ผูปกครอง) 

97 

ภาพท่ี 7.113 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ

ดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวไทย) 

97 

ภาพท่ี 7.114 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ

ดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวตางชาติ) 

98 

ภาพท่ี 7.115 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ

ดําเนินงาน (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

98 

ภาพท่ี 7.116 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ

ดําเนินงาน (กรรมการบริหารคณะฯ) 

98 

ภาพท่ี 7.117 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ

ดําเนินงาน (ผูใชบัณฑิต) 

98 

ภาพท่ี 7.118 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร

คณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

98 

ภาพท่ี 7.119 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 98 

ภาพท่ี 7.120 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนด กลุมบุคลากร

สายวิชาการ 

98 



ค.-9 
 

สารบัญภาพ 

 หนา 

ภาพท่ี 7.121 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนด กลุมบุคลากร

สายสนับสนุน 

99 

ภาพท่ี 7.122 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนด กลุมนักศึกษา 99 

ภาพท่ี 7.123 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนด กลุมผูปกครอง  99 

ภาพท่ี 7.124 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานท่ีลดลง (ไฟฟา) 99 

ภาพท่ี 7.125 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานท่ีลดลง (ประปา) 99 

ภาพท่ี 7.126 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานท่ีลดลง (กระดาษ) 99 

ภาพท่ี 7.127 ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีตอคณะ จากการไดรับสนับสนุนบริการทาง

วิชาการ หรือความชวยเหลืออ่ืนๆ 

99 

ภาพท่ี 7.128 สัดสวนงบประมาณท่ีพ่ึงพารัฐกับรายไดของหนวยงาน  100 

ภาพท่ี 7.129 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย)  100 

ภาพท่ี 7.130 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน 100 

ภาพท่ี 7.131 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ 100 

ภาพท่ี 7.132 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง) 

100 

ภาพท่ี 7.133 สถานะเงินสะสมของคณะฯ 100 

  

ภาพท่ี 7.134 รอยละของจํานวนเงินสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของ

คณะฯ 

100 

ภาพท่ี 7.135 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ 100 
 



ง.-1 
 

สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี P1 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (ปการศึกษา 2562 - 2563) 1 

ตารางท่ี P2 ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามอายุ ประเภท ระดับ

การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 

3 

ตารางท่ี P3 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับ

การศึกษา และตําแหนงงาน 

3 

ตารางท่ี P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักท่ีทําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน   

4 

ตารางท่ี P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร  4 

ตารางท่ี P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ 5 

ตารางท่ี P7 ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน 6 

ตารางท่ี P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอ่ืน 6 

ตารางท่ี P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 6 

ตารางท่ี P10 บทบาทผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือท่ีมีตอองคการ  7 

ตารางท่ี P11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ 8 

ตารางท่ี P12 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ 8 

ตารางท่ี P13 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญของคณะ 9 

ตารางท่ี 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ 12 

ตารางท่ี 1.2 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรมของผูบริหาร 14 

ตารางท่ี 1.3 การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความ

หลากหลาย 

15 

ตารางท่ี 1.4 ระบบการกํากับดูแลองคกร และกลไกการประเมินผลการดําเนินการ  17 

ตารางท่ี 1.5 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารท่ีรับผิดชอบ 17 

ตารางท่ี 1.6 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรมของกลุมตางๆ 18 

ตารางท่ี 1.7 การสรางความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน 19 

ตารางท่ี 2.1 แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน 20 

ตารางท่ี 2.2 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 

12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 

21 

ตารางท่ี 2.3 รายละเอียดตางๆ ในการทบทวน และจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 

(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 

 

21 



ง.-2 
 

สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี 2.4 เปรียบเทียบขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธคณะ

ศิลปศาสตรระหวาง แผนกลยุทธฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ฉบับ

ทบทวนปงบประมาณ 2563-2564 และฉบับปจจุบัน ฉบับทบทวน

ปงบประมาณ 2564 

23 

ตารางท่ี 2.5 ผลการวิเคราะหสถานการณภายนอกท่ีมีผลกระทบตอแผนกลยุทธจาก

นโยบายในระดับตาง ๆ 

24 

ตารางท่ี 2.6 ผลการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียๆ 25 

ตารางท่ี 2.7 ผลการวิเคราะหสถานการณ SWOT 25 

ตารางท่ี 2.8 ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธ 27 

ตารางท่ี 2.9 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสามารถตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธ 

และการใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะฯ 

28 

ตารางท่ี 2.10 ตัวชี้วัด และผลการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2564 

30 

ตารางท่ี 3.1 การรับฟงผูเรียนในระดับปริญญาตรี 32 

ตารางท่ี 3.2 การรับฟงผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 34 

ตารางท่ี 3.3 การรับฟงผูใชบริการการบริการวิชาการ 35 

ตารางท่ี 3.4 การรับฟงลูกคากลุมอ่ืนในอนาคต 36 

ตารางท่ี 3.5 การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 36 

ตารางท่ี 3.6 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  37 

ตารางท่ี 3.7 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  37 

ตารางท่ี 3.8 การพัฒนาความสัมพันธกับผูใชบริการโครงการบริการสังคม  38 

ตารางท่ี 3.9 ชองทางประชาสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา 39 

ตารางท่ี 3.10 ชองทางการสืบคนและเผยแพรขอมูลสําหรับผูเรียนปจจุบันและ   

ผูเรียนใหม 

39 

ตารางท่ี 3.11 จัดบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม 39 

ตารางท่ี 3.12 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับ    

ปริญญาตรี 

41 

ตารางท่ี 3.13 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

41 

ตารางท่ี 3.14 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการการบริการ

วิชาการ 

42 



ง.-3 
 

สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี 3.15 ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของ

นักศึกษา และผูรับบริการ 

43 

ตารางท่ี 4.1 ท่ีมาของตัวชี้วัด ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 45 

ตารางท่ี 4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละระดับ 50 

ตารางท่ี 5.1 การประเมินขีดความสามารถ และอัตรากําลัง 54 

ตารางท่ี 5.2 ภาพรวมการจัดสรรและบริหารอัตรากําลัง 55 

ตารางท่ี 5.3 ภาพรวมการรักษาบุคลากรใหม 55 

ตารางท่ี 5.4 ภาพรวมการดําเนินการเพ่ือสงเสริมพัฒนาบุคลากร 57 

ตารางท่ี 5.5 ภาพรวมการดําเนินการเพ่ือสงเสริมพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน 58 

ตารางท่ี 5.6 ภาพรวมดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 59 

ตารางท่ี 5.7 ภาพรวมของการสรางความผูกพันของบุคลากร 60 

ตารางท่ี 5.8 ผลความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร 60 

ตารางท่ี 5.9 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการใน

กลุมคณาจารย  

62 

ตารางท่ี 5.10 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการใน

สายสนับสนุน 

64 

ตารางท่ี 6.1 กระบวนการการบริหารจัดการ 67 

ตารางท่ี 6.2 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 70 

ตารางท่ี 6.3 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 71 

ตารางท่ี 6.4 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม  72 

ตารางท่ี 6.5 กระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ 73 

ตารางท่ี 6.6 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ 73 

ตารางท่ี 6.7 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน 74 
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บทนํา : โครงรางองคกร 
P.1 ลักษณะองคกร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีลักษณะองคกร และสภาวการณขององคกรดังนี้ 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร 

(1) หลักสูตร และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสําคัญตามพันธกิจ คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตร และบริการประจําปการศึกษา/ปงบประมาณ 2563/2564 ดังตอไปนี้ 

 (1.1) หลักสูตร 

  (1.1.1) ระดับปริญญาตร ี19 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรภาษาไทย 

16 หลักสูตร (ภาคปกติ 14 หลักสูตร และภาคพิเศษ 2 หลักสูตร) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร  

  (1.1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 11 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท 10 หลักสูตร (ภาคปกติ 7 หลักสูตร และภาคพิเศษ 3 หลักสูตร) และหลักสูตรปริญญาเอก 3 

หลักสูตร (ภาคปกติ 2 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร) โดยมีจํานวนนักศึกษาดังตารางท่ี P1  

ตารางท่ี P1 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (ปการศึกษา 2562 - 2563) 
ระดับ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ รวม 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เพ่ิม/ลด 

2562 2563 2562 2563  2562 2563 เพ่ิม/ลด 2562 2563 เพ่ิม/ลด 

ปริญญาตร ี 2,052 2210 787 780 +151 845 830 -15 3,684 3820 +136 

บัณฑิตศึกษา 147 169 64 46 +4 62 62 0 273 277 +4 

• ปริญญาโท 127 144 64 46 -1 29 28 -1 220 218 -2 

• ปริญญาเอก 20 25 0 0 +5 33 34 +1 53 59 +6 

รวม 2,199 2,379 851 826 +155 907 892 -15 3,957 4,097 +140 
 

 (1.2) บริการสังคม คณะฯ มีการใหบริการแกสังคมท้ังในรูปของ  

(1.2.1) วารสารวิชาการ คณะฯ บริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับ ซ่ึง

ไดรับการประเมินคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยใหอยูในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 ถึง 3 

วารสาร ไดแก วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสารภาษาศาสตร และวารสาร JSEL 

(Journal of Studies in the English Language) และฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 จํานวน 2 วารสาร ไดแก 

วรรณวิทัศน และวารสารประวัติศาสตรธรรมศาสตร  

(1.2.2) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บ

คาธรรมเนียม คณะฯ มีโครงการบริการเพ่ือสังคมท้ังแบบเก็บคาตอบแทน ไดแก โครงการอบรม

ภาษาตางประเทศ การใหบริการของศูนยการแปลราชนครินทร และการบริการเพ่ือสังคมแบบไมเก็บ

คาธรรมเนียม ไดแก โครงการอบรมออนไลน การบริการวิชาการแกชุมชนภายนอก และศิลปเสวนา  

  (2) พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรม แผนกลยุทธคณะฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.

2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 มีพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลักดังนี้  
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   (2.1) พันธกิจ คณะฯ มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ไดแก (1) การจัดการศึกษา

ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม (2) การวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการแก

สังคมไทย (3) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ของประเทศรวมท้ังใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และ (4) ศึกษา สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย  

   (2.2) วิสัยทัศน เนื่องจากบริบทดานสภาพแวดลอมตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจดังกลาว คณะฯ จึงมีการปรับปรุงวิสัยทัศนของคณะฯ โดยใน

ปงบประมาณ 2563 วิสัยทัศนของคณะฯ ไดแก “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน

สถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

   (2.3) คานิยม ไดแก “เคารพรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In 

diversity we respect and collaborate” กลาวคือ บนความหลากหลาย เราจะ “ใหเกียรติทุกคน 

เพราะเราเปนทีมเดียวกัน” (Respect) และจะ “ทํางานดวยความรวมแรงรวมใจ รวมพลังจากทุกภาคสวน 

ท้ังภายในและภายนอก ดวยความรูสึกเปนเจาของ” (Collaborate) 

   (2.4) สมรรถนะหลัก เนื่องจากคณะฯ เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงความเปนเลิศ

ดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร โดยเฉพาะทางดานภาษา ดังนั้นความสามารถขององคกรท่ีทําให

คณะฯ มีความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ AID ไดแกAcademic 

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

Academic Support (A): คณะศิลปศาสตรมีคณาจารยและมีหลักสูตรท่ี

พรอมใหการสนับสนุนการสรางความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก ปจจุบันรายวิชาของคณะศิลปศาสตรจํานวน

หนึ่งเปนวิชาบังคับตามโครงสรางของหลักสูตรคณะตางๆ โดยเฉพาะคณะดานสังคมศาสตร และมีนักศึกษา

ตางคณะมาลงทะเบียนเรียนเปนวิชาโทหรือวิชาเลือกเปนจํานวนมาก นอกจากนี้คณะฯยังดูแลรายวิชาท่ี

เปนวิชาศึกษาท่ัวไป เชน ความรูเก่ียวกับอาเซียน ภาษาอาเซียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นท่ีใหบริการ

แกบุคคลภายนอกไดรับความนิยมและมีผูเรียนเปนจํานวนมากโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ 

Internationalization (I): คณะศิลปศาสตรมีบุคคลกร องคประกอบดาน

หลักสูตร และบรรยากาศของความเปนนานาชาติ ดานบุคคลกรมีอาจารยชาวตางประเทศมากถึง 50 คน 

ดานหลักสูตรนอกเหนือการมีหลักสูตรภาคปกติดานภาษาตางประเทศแลว ยังมีหลักสูตรพิเศษท่ีเปน

หลักสูตรภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษาจํานวน 4 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท้ังขาเขา

และขาออกจํานวนมาก มีการเชิญ Visiting Professor และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการสราง

เครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติอยางสมํ่าเสมอ 

Diversity (D): คณะศิลปศาสตรมีจุดเดนดานความหลากหลายทางวิชาการ 

ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกันถึง 30 หลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการองค

ความรูทางวิชาการท่ีหลากหลาย  นอกจากความโดดเดนดานภาษาไทย ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก 
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ภาษาท่ีใชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาษาศาสตร และวรรณคดีแลว ยังมีหลักสูตรดาน

ประวัติศาสตร ปรัชญา อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรท่ีมีบูรณาการดานมนุษยศาสตรกับสังคมศาสตร

และวิทยาศาสตร เชน หลักสูตรจิตวิทยา ภูมิศาสตร และบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมีความรูความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย สามารถใหความรู ความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับเหตุการณและปญหาตางๆของสังคมผานงานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสมํ่าเสมอ 

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ประจาํปการศึกษา 2563 

   (3.1) คณะฯ มีจํานวนบุคลากรรวมท้ังสิ้น 361 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ

มากกวาสายสนับสนุน (256 คน และ 105 คน) (70.91%)  ท้ังนี้บุคลากรสายวิชาการเกือบครึ่งหนึ่ง 

(47.66%) Generation Y (25-40 ป) มากกวาครึ่งหนึ่ง (63.28%) ยังมีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับ

ปริญญาเอก และมากกวาครึ่งหนึ่ง (55.86%) ยังไมมีตําแหนงวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน

เกือบครึ่งหนึ่ง (42.86%) อยูในชวง Generation Y เชนเดียวกัน โดยเกือบท้ังหมด (80.95%) จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี และมากกวาครึ่งหนึ่ง (65.71%) อยูในระดับปฏิบัติการ  

ตารางท่ี P2 ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามอายุ ประเภท ระดับการศึกษา และตําแหนง

ทางวิชาการ (คน) (256 คน)  
ประเภท อาย ุ ระดับการศึกษา ตําแหนงวิชาการ รวม 

25-40  

ป 

 41-50 

    ป 

41-60 

    ป 

61-70 

   ป 

 ต่ํากวา 

ปริญญาเอก 

 ปริญญา 

   เอก 

ไมมีตําแหนง  

วิชาการ 

มีตําแหนง

วิชาการ 

 

ชาวไทย 93 61 46 7 113 94 104 103 207 

ชาวตางประเทศ 18 12 10 5 33 12 37 8 45 

รวม 122 74 51 9 162 94 143 113 256 

รอยละ 47.66 28.91 19.92 3.52 63.28 36.72 55.86 44.14 100 

ตารางท่ี P3 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และตําแหนง

งาน (คน) (105 คน)   
ประเภท อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในการทํางาน 

25-40 

 ป 

41-50 

ป 

51-60 

ป 

ต่ํากวา

ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี

ถึงสูงกวา 

ต่ํากวา

ระดับ

ปฏิบตัิงาน 

ระดับ

ปฏิบตั ิ

งาน 

ระดับ

ปฏิบตั ิ

การ 

สูงกวา 

รวม 45 34 26 20 85 20 2 69 14 

รอยละ 42.86 32.38 24.76 19.05 80.95 19.05 1.90 65.71 13.33 

    (3.2) ขอกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสําคัญของบุคลากรสายวิชาการท่ีเขารับ

การบรรจุใหม ไดแก วุฒิปริญญาเอก 

   (3.3) ท้ังนี้องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนคณะฯ และปจจัยสําคัญ

ท่ีสงผลตอความผูกพันขององคกร เพ่ือใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนในกลุมบุคลากรสายวิชาการ ไดแก 

ปจจัยดานการทํางาน ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน สวนสายสนับสนุน ไดแก ปจจัยดานการ

ทํางาน ความกาวหนา สภาพแวดลอมในการทํางาน สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ 
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ตารางท่ี P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักท่ีทําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน   

บุคลากร องคประกอบ/ปจจัยหลักท่ีทําใหผูกพันกับองคกร 

1) บุคลากรสายวิชาการ  

(1.1) กลุมอาจารยชาวไทย • มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

• ไดรับการพัฒนาทักษะการสอน และการทํางานวิชาการ 

• ไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงวิชาการ 

• มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน   

• การสนับสนุนดานการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมการทําผลงานวิชาการ 

การไดรับการสนับสนุนทุนการทําผลงานวิชาการ การไดรับการปรึกษา

ดานการทํางานวิชาการ การอํานวยความสะดวกในการทํางานวิชาการ 

(1.2) กลุมอาจารยชาว

ตางประเทศ 
• ไดรับการเพ่ิมพูนความรู และสนับสนุนในการทํางานวิชาการ 

• มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน  

2) บุคลากรสายสนบัสนนุ • มีระบบ และเทคโนโลยีในการทํางานท่ีทันสมัย 

• มีความกาวหนาในการทํางาน  

• ทํางานในสภาพแวดลอมท่ีดี และปลอดภัย  

• มีสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม  

 (4) สินทรัพย สินทรัพยของคณะศิลปศาสตรประกอบไปดวย อาคารสถานท่ี พ้ืนท่ีใช

สอย เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญ ดังตารางตอไปนี ้ 

ตารางท่ี P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร  

อาคารสถานท่ี พ้ืนท่ีใชสอย เทคโนโลยีและอุปกรณท่ีสําคัญ 

อาคารศิลปศาสตรท่ี 

ทาพระจันทรและ 

ศูนยรังสิต 

 

 

 

• สํานักงาน หองบรรยาย หองประชุม  

• หองปฏิบัติการวิจยั ศูนยเครื่องมือ หรือศูนย

ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการวิจัยฯ  

• หองปฏิบัติการสาขาวิชาภูมิศาสตร 

บรรณารักษศาสตร และจิตวิทยา 

• หองปฏิบัติการดานพัฒนาการทางภาษาและ

พฤติกรรมของเด็กเล็ก  

• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

• หอง common room สําหรับกิจกรรม นศ. 

• ลานเวทีแสดงกิจกรรม 

• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีครอบคลุม

พรอมอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

• ระบบฐานขอมลูท่ีใชในคณะ ไดแก ระบบ

สํานักงานอัตโนมตัิ (E-Office) ระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลงาน

สารบรรณ ระบบฐานขอมูลภาระงาน

บุคลากรสายวิชาการ 

• เทคโนโลยีใยแกวนําแสง เทคโนโลยี

เครือขายไรสาย ระบบกลองวงจรปด -

software 

 

(5) สภาวะแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับ คณะศิลปศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจ

ภายใตกฎหมายและขอบังคับตางๆ ดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ 

ดาน กฎหมายและขอบังคับตางๆ 

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

• พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

• กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (2553) 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

• พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558   

ดานการวิจัย • ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มธ. และของคณะ 

• จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

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

• พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

• ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 

• พ.ร.บ. ประกันสังคม 

• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเงิน และงบประมาณของสํานัก

งบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

(1) โครงสรางองคกร คณะฯ มีโครงสรางการบริหาร และโครงสรางการแบงสวนราชการ

ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ ดังนี้  

 
ภาพท่ี P1 โครงสรางการบริหารของคณะศิลปศาสตร 
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ภาพท่ี P2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร 

  (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนๆ และผูมีสวนไดสวนเสีย ผูเรียนประกอบไปดวยนักศึกษา

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ลูกคากลุมอ่ืนๆ ไดแก ผูรับบริการดานการวิจัย และผูเขารวมอบรมในลัก

สูตรของโครงการบริการสังคม กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และศิษยเกา โดยแต

ละกลุมมีความตองการ และความคาดหวังดังตารางท่ี P7-P9 

ตารางท่ี P7 ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน 

ประเภท ความตองการและความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี  • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํางาน และหรือการศึกษาตอ 

• มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู 

• ไดงานทําหลังจบการศึกษา 

ระดับบัณฑติศึกษา  • ไดรับการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการท้ังใน และตางประเทศ 

• มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู  

ตารางท่ี P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอ่ืน 

ประเภท ความตองการและความคาดหวัง 

ผูรับบริการวิชาการ  

1) ผูใชบริการวารสาร • ตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากข้ึน 

2) หลักสตูรฝกอบรม • ไดรับการบริการตรงตามความตองการ 

• ไดรับความรู และนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค 

ตารางท่ี P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเภท ความตองการและความคาดหวัง 

1) ผูปกครอง • นักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  

• นักศึกษามีเครือขายกลุมเพ่ือน/รุนพ่ีรุนนองท่ีมีความสมัพันธอันดีตอกัน และคอย

ชวยเหลือกัน ท้ังระหวางท่ีเรียนและเมื่อจบการศึกษา  

• นักศึกษาใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอม และสังคมท่ีดี  

2) ผูใชบัณฑิต  • มีทักษะในการทํางาน และมีความอดทน  

• มีจริยธรรม มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสวนรวม  

• มีทักษะภาษาท่ี 3 และทักษะดานไอที มีประสบการณในการทํางาน  
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(3) ผูสงมอบ คูความรวมมือท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ คณะฯ มีผูสงมอบ และ

คูความรวมมือท่ีสําคัญ รวมถึงบทบาท และขอกําหนดในการปฏิบัติงานรวมกันดังตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี P10 บทบาทผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือท่ีมีตอองคการ  

กลุมผูสงมอบ/คูความรวมมือ บทบาทของผูสงมอบ/คูความรวมมือ กลไกท่ีสําคัญตอการสื่อสาร 

ผูสงมอบ    

1) โรงเรียนมัธยมศึกษา สงมอบนักเรียนท่ีมีคุณภาพ มีผลการเรยีนด ี • Website Clip Facebook 

• กิจกรรม Rode Show 

• กิจกรรม Opened House 

2) ผูวิจัยของคณะฯ เสนอโครงการวิจัย ดาํเนินการวิจยั และจดัทํา

รายงานผลการวิจยั 
• Website 

• E-mail / facebook 

3) ศิษยเกา สนับสนุนทุนการศึกษา ถายทอดความรู และ

ประสบการณการทํางาน 
• Website 

• E-mail / facebook 

4) หนวยงานท่ีพัฒนาระบบการ

ทํางาน 

ระบบการทํางานท่ีด ี • ประชุม 

• Focus Group 

5) หนวยงานภาครัฐ เชน สกอ. สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ • หนังสือราชการ 

คูความรวมมือ   

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

7) มหาวิทยาลยัคูสญัญา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย • ประชุม เยี่ยมพบ หนังสือฯ 

• Website 

• E-mail / line / WhatsApp  

8) องคกรเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน สวนราชการ และ

องคกรระหวางประเทศ 

การดูงาน การฝกงาน และการรวมพัฒนาทักษะ

นักศึกษา 
• ประชุม เยี่ยมพบ 

• เว็บไซต 

• โทรศัพท E-mail 

9) สมาคมศิษยเกา เครือขายผูจางงาน ผูรวมใหบริการวิชาการแก

สังคม และผูรวมสนับสนุนทุนการศึกษา 
• เยี่ยมพบ ประชุม 

• โทรศัพท E-mail 
 

P.2 สภาวการณของสถาบัน 

 ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

  (1) ลําดับในการแขงขัน คณะฯ กําหนดใหคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เปนคูเทียบดานการศึกษาและวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและติดอันดับ 1 ของ

ประเทศและจากการจัดอันดับจาก QS World University Ranking 2019 พบวา อยูในลําดับท่ี 247 ของ

โลก ท่ี 45 ของเอเชีย และท่ี 1 ของประเทศ โดยพิจารณาจาก (1) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic 

Reputation) (2) ทัศนคติของผูวาจางตอมหาวิทยาลัย (Employer Reputation) (3) สัดสวนจํานวน

อาจารยตอนักศึกษา (Faculty Student) (4) สัดสวนจํานวนการอางอิงตอผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
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รอบ 5 ปท่ีผานมาตอจํานวนอาจารย (Citation per Faculty) (5) สัดสวนจํานวนอาจารยตางชาติ 

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

  (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน  

ตารางท่ี P11 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ 

การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ. การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม 

1. เกณฑตอสัญญาจางอาจารยและเกณฑขอตําแหนง

ทางวิชาการสงผลทําใหอาจารยรูสกึไมมั่นคงในอาชีพ

และมีอัตราการลาออกเพ่ิมข้ึน 

2. มหาวิทยาลยัควบคุมอัตราสายสนับสนุนสงผลใหคณะ

ตองวางแผนบริหารจัดการอัตรากําลังในเชิงรุกมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรใหความสําคัญกับงาน

ทางดานวิทยาศาสตรมากกวางานทางดาน

มนุษยศาสตร ทําใหคณะไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

ลดลง  

4. งบประมาณแผนดิน และงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร

จากมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง สงผลทําให

งบประมาณท่ีนํามาจดัสรรในการดําเนินการตางๆ 

ของคณะฯ ลดลง และตองพ่ึงพารายไดจากคณะฯ 

มากข้ึน 

 

1. โครงสรางประชากรจํานวนเด็กลง ผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน สงผล

ทําใหจํานวนผูสมัครนอยลง การแขงขันระหวางสถาบัน

ในการรับนักศึกษาสูงข้ึน 

2. หลักสตูรการศึกษาระดับปรญิญาตรีมีจํานวนมาก ท้ัง

หลักสตูรของมหาวิทยาลัยไทย และหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยัตางประเทศท่ีเปดสาขาในประเทศไทย 

สงผลทําใหมีอัตราการแขงขันการรับนักศึกษามากข้ึน 

3. การเปลีย่นแปลงทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอการศึกษา

ในระบบและการประกอบอาชีพ 

4. ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสงผลทําใหคณะไม

สามารถวางแผนการรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. นโยบายและยุทธศาสตรชาติ เชน การลดความสําคัญของ

สายมนุษยศาสตรสังคมศาสตร การตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม สงผลใหนักวิจยัของ 

คณะตองปรับตัวสรางงานวิจัยท่ีบูรณาการศาสตรของ

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร ใหมากข้ึน 
   

  (3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน และใชขอมูล

ระดับองคกรท่ีเผยแพร และวิเคราะหโดยหนวยงานภายนอก เชน สกอ. และ QS World Ranking การ

กําหนดประเด็นการแขงขันนั้นใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบดังนี้ 

ตารางท่ี P12 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ 

ดาน ขอมูลเปรียบเทียบท่ีสําคัญ 

ดานการศึกษา • จํานวนนักศึกษา จํานวนผูสมัคร TCAS  

• รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

• จํานวนผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

• ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ดานการวิจัย • งานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล (Citation)  

• บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 

ดานความเปนนานาชาติ • จํานวนอาจารยชาวตางชาติ   

• จํานวนนักศึกษาตางชาติ จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  

• จํานวนการทํา MOU ท่ีมีความเคลื่อนไหว 



หนา 9 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญของคณะ ในดาน

หลักสูตร และบริการความรับผิดชอบตอสังคมและบุคลากร ไดแก  

ตารางท่ี P13 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญของคณะ 

ประเภท ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

หลักสตูรและ

บริการ 

1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

สงผลใหหลักสูตรตองปรับตัวใหทันสมัย  

2. นโยบายการศึกษาระดับชาติท่ีเนนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสงผลตอนโยบายของมหาวิทยาลัยและสาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีคณะสังกัดอยู 

3. วิจัยเชิงบูรณาการขามศาสตรและการสรางนวัตกรรม 

4. จํานวนประชากรท่ีลดลงและการเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ

5. หลักสตูรยังไมตอบสนองแนวโนมท่ีเปลี่ยนไปของสังคม

โลกและมีหลักสตูรท่ีมลีักษณะใกลเคียงกันใน

สถาบันการศึกษาอ่ืน 

1. ช่ือเสียงของความเปนธรรมศาสตร หลักสูตร

มีความหลากหลายครอบคลุมมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรตอบสนองความตองการ

ของผูเรียน และผูใชบัณฑิต  

2. อาจารยมีหลากหลายสาขาและเช่ียวชาญ

เฉพาะดาน 

3. อาจารยเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการใน

ระดับชาติ  

4. มีความรวมมือกับองคกรเอกชน/สถาบันและ

องคกรตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 

การปฏิบัติการ 1. การพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศใหเช่ือมโยงท้ังองคกร  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติการให 

รวดเร็ว ลดความซ้ําซอน 

3. การบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

1. มีงบประมาณเพียงพอ สามารถพึงพา 

ตนเองได 

ความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 

ยังไมชัดเจน 

2. ความรวมมือกับองคกรภายนอกเพ่ือรับใชสังคมยังไม

ตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ 

1. ความเปนสหวิทยาการของคณะจะสามารถ

ตอบโจทยไดหลายแงมุมและหลายมิต ิ

2. บุคลากรมีความรู ความชํานาญ นําความรู

มาใชเปนประโยชนตอสังคมได 

บุคลากร 1. บุคลากรสายวิชาการไมสามารถปรับตัวเขากับเกณฑ

การตอสญัญาจางและเกณฑการขอตําแหนงวิชาการ  

2. ความสัมพันธและทัศนคติของบุคลากรในองคกรเปน

อุปสรรคตอการทํางาน 

3. คุณสมบัติการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการทําใหไม

สามารถรับบุคลากรไดตามท่ีตองการ 

1. บุคลากรรุนใหมท้ังสายวิชาการ และสาย

สนับสนุนมคีวามเขาใจ สามารถปรับตัวตอ

การเปลีย่นแปลงไดดีในระดับหน่ึง สามารถ

ใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการทํางานไดด ี

2. บุคลากรสายวิชาการมีประสบการณสูง 

ถายทอดความรูสูบุคลากรกลุมอ่ืนๆได 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ คณะศิลปศาสตรมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีมาใชในการบริหารคณะ/หลักสูตร การใชวงจรคุณภาพ PDCA การประเมินความเสี่ยง การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานโดยมุงเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและแนว

คําถามในเกณฑ EdPEx มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

และพันธกิจของคณะ 
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1. การนําองคกร (120 คะแนน) 
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง 

ก.วิสัยทัศน และคานิยม 

(1) กําหนดวิสัยทัศนและคานิยม ผูนําระดับสูงของคณะศิลปศาสตร หมายถึง กลุมผูบริหารท่ี

ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี มีหนาท่ีกําหนดวิสัยทัศน วางแผนกลยุทธ และดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศนและเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ในปการศึกษา 2563 การ

ดําเนินงานดานตางๆ นอกจากจะดําเนินการตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตรของบริหารชุดกอน เพ่ือใหเกิดความ

ตอเนื่องในการบริหารงานแลว ผูบริหารระดับสูงยังไดทบทวนวิสัยทัศน คานิยม ยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณ 2563 ผลการทบทวนทําใหผูบริหารระดับสูงกําหนดวิสัยทัศน โดยผานกระบวนการท่ี

เรียกวา S-E-A-R-C-H (Surveying-Evaluating-Accommodating-Revising-Convincing-Harnessing) 

  
ภาพท่ี 1.1 กระบวนการ  S-E-A-R-C-H  

  กระบวนการดังกลาวเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (Surveying) ท่ีชวยใหสามารถกําหนด

สมรรถนะหลักของคณะฯได เชน อัตรากําลัง ความรูความเชี่ยวชาญของอาจารยและบุคลากร หลักสูตรและการ

ใหบริการทางวิชาการท่ีเปนท่ีรูจักและยอมรับ และผลการดําเนินการท่ีเปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายของ

แผนกลยุทธท่ีผานมา ขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาคณะฯ มีสรรถนะหลัก 3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง Academic 

Support คือการท่ีคณะศิลปศาสตรมีคณาจารยและมีหลักสูตรท่ีพรอมใหการสนับสนุนการสรางความเปนเลิศ       

ทางวิชาการใหแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก 

ประการ ท่ีสอง  Internationalization คือการ ท่ีคณะศิลปศาสตร มีอาจารยชาวต า งประเทศมาก ท่ีสุ ด ใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับการศึกษาจํานวน 4 หลักสูตรและมีจํานวนนักศึกษา

แลกเปลี่ยนท้ังขาเขาและขาออกจํานวนมาก มีการเชิญ Visiting Professor และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการ

สรางเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติอยางสมํ่าเสมอ และประการท่ีสาม Diversity คณะศิลปศาสตรมี

หลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการองคความรูทางวิชาการท่ีหลากหลาย นอกจากความโดดเดนดานภาษาไทย ภาษา

ตะวันออก ภาษาตะวันตก ภาษาท่ีใชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาษาศาสตร และวรรณคดีแลว ยังมีหลักสูตร

ดานประวัติศาสตร ปรัชญา อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรท่ีมีบูรณาการดานมนุษยศาสตรกับสังคมศาสตรและ

วิทยาศาสตร เชน จิตวิทยา ภูมิศาสตร และบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมี

ความรูความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย สามารถใหความรู และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับเหตุการณและปญหาของสังคม

ผานทางงานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสมํ่าเสมอ 

Surveying

วิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนด
สมรรนะหลักของคณะฯ

Evaluating

ประเมินวิสัยทัศน

Accommodating

วิเคราะหความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

Revising

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
เชิงกลยุทธและคานิยม

Convincing

โนมนาวใหเชื่อในวิสัยทัศน

Harnessing

กํากับและจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศน
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 เม่ือนําสมรรถนะหลักท่ีสังเคราะหไดมาใชในการประเมินวิสัยทัศน (Evaluating) ท่ีผูบริหารชุดกอนได

กําหนดไวในป 2562 คือ คณะศิลปศาสตรเปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร พบวาการกําหนดเปาหมายดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษามากเกินไป เชน 

ลําดับของสถาบันใน QS Ranking และยังไมสะทอนถึงสมรรถนะหลักโดยเฉพาะดานความเปนนานาชาติและความ

หลากหลายทางวิชาการ และเม่ือวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความตองการและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน

เสีย  (Accommodating stakerholders) ไดแก ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ

นักศึกษาปจจุบัน พบวามีความตองการใหคณะฯ สรางหลักสูตรท่ีชวยใหบัณฑิตสามารถปรับตัวและมีทักษะในการ

ทํางานในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารระดับสูงจึงทบทวนและปรับวิสัยทัศนโดยมุงท่ีจะเปนสถาบันชั้น

นําดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองผูเรียนกลุมตางๆท้ังผูเรียนในระบบ

มหาวิทยาลัยและการศึกษาแบบตลอดชีวิต ผูบริหารจึงปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน เปน “คณะศิลปศาสตร เปน

สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

นอกจากนั้นยังไดมีการทบทวนพันธกิจเชิงกลยุทธ โดยนอกเหนือจากการดําเนินการตามพันธกิจหลักของ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศมหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน

ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยผานทางการสรางเครือขายความรวมมือในระดับตางๆท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย พันธกิจเชิงกลยุทธดังกลาวสรุปไดดังนี้ “ชวยสรางผูนํารุนใหม รวมมือรวมใจบนความหลากหลายทาง

วิ ช าการ”  (Support the grooming of next generation’s leaders through collaboration and academic  

diversity) และไดทบทวนคานิยมองคกร โดยอาศัยแนวคิดท่ีวาคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรจํานวนมาก จึงยอมมีความ

แตกตางหลากหลายสูงท้ังทางวิชาการ พ้ืนฐานแนวคิด ตลอดจนวิธีการทํางาน แตทุกคนจะมีความเคารพในความ

แตกตางหลากหลายนั้น และสรางวัฒนธรรมของการทํางานรวมกัน จึงสามารถสรุปคานิยมองคกรไดดังนี้ “เคารพรวม

ใจบนความหลายหลาย” (In diversity we respect and collaborate) 

เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีระบุขางตน คณะฯจะกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ แนว

ทางการทํางาน และตัวชี้วัดความสําเร็จใน 5 ประเด็น คือ 5 สุดศิลปศาสตร หรือ Larts High-Five ประกอบดวย 

หลักสูตรเดิรน- อาจารยดัง- นักศึกษาเดน – วิจัยโดน – ระบบเดิน (Modern Academic Services- High-profiled 

Faculty Members – Prominent Students- High-impact Research - System for Performance Excellence) 

โดยมีเปาประสงค ดังนี้ 

1. สรางหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

2. ผลักดันใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการ มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับจากโลกวิชาการภายนอก 

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีสุขภาพจิตดี มีความรูรอบ มีทักษะการวิเคราะหวิจัย และมีความสามารถในการสื่อสาร

และการทํางานในระดับนานาชาติ 

4. สรางงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ 

5. พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดการพัฒนาท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

เม่ือไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจเชิงกลยุทธ คานิยมองคกร และประเด็นยุทธศาสตรแลว ผูบริหารระดับสูง

ดําเนินการสื่อสารและโนมนาวใหประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียเชื่อในวิสัยทัศนวาเปนทิศทางท่ีคณะฯควรจะกาวไป
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ใหถึงและเปนเปาหมายท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง (Convincing) โดยผานกระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสู

กลุมตางๆ โดยจํานวนคนท่ีเขามาใชหรือเยี่ยมชมสื่อประชาสัมพันธตางๆของคณะ จากนั้นข้ันตอนสุดทายของวิธีการ

แบบ S-E-A-R-C-H คือการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน และจัดสรรงบประมาณ

รวมถึงระบบกลไกเพ่ือดําเนินการและกํากับติดตามเพ่ือใหบรรลุถึงวิสัยทัศนท่ีกําหนด (Harnessing)  

       เม่ือผูบริหารระดับสูงไดทบทวนวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจแลวไดสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสู

ประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ และบุคคลภายนอกและสังคมผานทางชองทางและสื่อตางๆ อยางไรก็ตามเม่ือ

ประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารวิสัยทัศนจากการประชุมผูบริหารและการวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาท่ี พบวา

การถายทอดวิสัยทัศนยังไมครอบคลุมถึงบุคลากรสายวิชาการชาวไทย สายวิชาการชาวตางประเทศ และบุคลากรสาย

สนับสนุน ท่ีปฏิบัติงานท่ีทาพระจันทรและท่ีศูนยรังสิต และยังมีรายงานวิสัยทัศนท่ีแปลเปนฉบับภาษาอังกฤษเพ่ือ 

Deploy สูบุคลากรชาวตางประเทศ ตลอดจนขาดตัวชี้วัดผลลัพธท่ีจะบงชี้ระดับของความสําเร็จของการถายทอด

วิสัยทัศน ดังนั้นในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา ผูบริหารระดับสูงจึงไดมีการทบทวนและออกแบบระบบการสื่อสาร

ถายทอดวิสัยทัศนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามท่ีแสดงในภาพตอไปนี้  

 
ภาพท่ี 1.2 กระบวนการถายทอดวิสัยทัศน 

กระบวนการถายทอดวิสัยทัศนเริ่มจากการประชุมผูบริหารเพ่ือรวมกันวิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมาย

ในการถายทอดวิสัยทัศนใหครอบคลุมถึงประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนมีการแบงกลุมภายในท่ีชัดเจน 

(segmentation) เชน การแบงกลุมอาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ จากนั้นหารือเพ่ือกําหนดวิธีการและ

ผูรับผิดชอบ จากนั้นคณบดีและผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรรวมกันกําหนดกลยุทธในการสื่อสารวิสัยทัศน โดยใน

ปการศึกษา 2563 ไดเพ่ิมวิธีการสื่อสารโดยระบุขอความแสดงวิสัยทัศนและคานิยมองคกรในสื่อตางๆของคณะฯ 

เชน อีเมลหรือจดหมายขาว ของท่ีระลึก ผนังของอาคาร และรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการสื่อสาร

วิสัยทัศน เพ่ือนําผลลัพธมาปรับปรุงกระบวนการตอไป โดยตัวชี้วัดท่ีเริ่มตนใชในปการศึกษา 2563 คือ รอยละของ

บุคลากรท่ีรับทราบวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร และความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงาน ของนักศึกษา ผูปกครอง บุคลากรสายวิชาการชาวไทย บุคลากรสายวิชาการชาวตางประเทศ 

บุคลากรสายสนับสนุน กรรมการบรหิารคณะฯ และผูใชบัณฑิต (รายงานผลในหมวด 7 หัวขอ 7.4ก)  

         ผลจากการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารถายทอดวิสัยทัศนดังกลาวทําใหผูบริหารสามารถถายทอด

วิสัยทัศนและคานิยมองคกรไดอยางครอบคลุมและมีระบบกลไกท่ีชัดเจนมากข้ึนดังนี้  

ตารางท่ี 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ 

กลุม วิธีการ ผูรับผิดชอบ ความถี่ 

นักศึกษาปจจุบัน การประชุมกับกรรมการนักศึกษา 

การประชุมนักศึกษา การปฐมนิเทศ  

รองคณบดฝีายการนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมายในการถายทอดวิสัยทัศน

ผูรับผิดชอบ: ทีมผูบริหาร

การกําหนดวิธีการสื่อสารและผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ: คณบดี และผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการสื่อสารวิสัยทัศน

ผูรับผิดชอบ: คณบดีและรองคณบดีฝายวางแผนฯ 
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กลุม วิธีการ ผูรับผิดชอบ ความถี่ 

สื่อของนักศึกษา เชน Facebook 

ฝายการนักศึกษา เว็บคณะ 

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 

หัวหนาสาขาวิชา/ ผอ.โครงการ 

ปรับปรุงขอมูลอยาง

สม่ําเสมอ 

อาจารยชาวไทย การประชุมคณาจารยชาวไทย 

 

 

 

 

 

คณบดี/  

รองคณบดีฝายบริหารฯ/  

รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร

และบัณฑิตศึกษา/ รองคณบดีฝาย

บริการสังคม (รับผิดชอบโครงการ

พิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)  

ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ประชุมรวมกนัท้ัง

อาจารยท่ีปฏิบัติงานท่ี

ทาพระจันทรและศูนย

รังสิต 

 

ประชุมรวมกับสาขาวิชา/โครงการ

พิเศษ สารจากคณบดี/จดหมายขาว 

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 2 เดือน/คร้ัง 

อาจารยชาว

ตางประเทศ 

การประชุมอาจารยชาว

ตางประเทศ 

 

 

 

 

คณบดี/ รองคณบดีฝายบริหารฯ/ 

รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร

และบัณฑิตศึกษา/ รองคณบดีฝาย

บริการสังคม (รับผิดชอบ ค.พิเศษ

และหลักสูตรนานาชาติ คณะกรรม 

การพัฒนาอาจารยชาวตางประเทศ 

ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ประชุมรวมกนัท้ัง

อาจารยท่ีปฏิบัติงานท่ี

ทาพระจันทรและศูนย

รังสิต  

 

การแปลวิสัยทัศน คานิยม และ

สรุปแผนฯ เปนภาษาอังกฤษ  

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 

 

ทุกคร้ังท่ีมีการทบทวน

วิสัยทัศนและคานิยม 

สารจากคณบดี (ภาษาอังกฤษ) ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ศิษยเกา การประชุมรวมกับสมาคมศิษยเกา  รองคณบดฝีายการนักศึกษา 

คณะกรรมการศิษยเกาสัมพันธ 

ปละ 1 ครั้ง 

การจัดงานคืนสูเหยา รองคณบดฝีายการนักศึกษา 

คณะกรรมการศิษยเกาสัมพันธ 

2 ป/ครั้ง 

จดหมายขาว  ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร ทุก 2 เดือน 

เว็บไซตคณะ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร  ปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ 

ผูใชบัณฑิต สื่อสารทางออมผานประเมินหลักสูตร รองคณบดฝีายวิชาการ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ประชาคมใน

มหาวิทยาลยั 

เว็บไซตคณะ สื่อสารผานกิจกรรม

สะทอนความเช่ียวชาญของคณะ 

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร  ปรับปรุงขอมูลอยาง

สม่ําเสมอ 

เครือขายหรือ

คูความรวมมือ 

การจัด partnership reception  รองคณบดฝีายวิเทศสัมพันธ ปละ 1 ครั้ง 

จดหมายขาว  ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร  ทุก 2 เดือน 

เว็บไซตคณะ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร  ปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ 

บุคคลภายนอก

และสังคม 

จดหมายขาว  ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร  ทุก 2 เดือน 
เว็บไซตคณะ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร  ปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ 
สื่อสารทางออมผานโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม 

รองคณบดฝีายบริการสังคม ปละ 3-4 รุน 

  *ตัวอักษรท่ีเนนคือกลุมและวิธีการท่ีเพ่ิมเติมในกระบวนการถายทอดวิสัยทัศนในปการศึกษา 2563 
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ในการสื่อสารผานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียผานทางชองทางตางๆ คณบดีและผูบริหารระดับสูงรายงานผลการ

ดําเนินการในดานตางๆท่ีสะทอนหรือเปนหลักฐานใหเห็นถึง “ความเปนเลิศของคณะฯ” และ “ความหลากหลายทาง

วิชาการ” เชน รายงานเรื่องการรับเขานักศึกษาท่ีเปนไปตามเปาหมาย รายงานอาจารย บุคลากร นักศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลเชิดชูเกียรติตางๆ เชิญชวนใหประชาคมใชความแตกตางหลากหลายในการทํางานรวมกัน เชน การสราง

หลักสูตรเชิงบูรณาการ การบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชองคความรูท่ีลุมลึกหลากหลายของบุคลากรในคณะฯ   

(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามถูกกฎหมายและอยางมีจริยธรรม ผูบริหารระดับสูงมุงม่ันท่ีจะกํากับ

ดูแลและไมดําเนินการท่ีขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบมหาวิทยาลัย และไมขัดตอจริยธรรม ตามระบบและกลไกดังนี้  

ตารางท่ี 1.2 การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามถูกกฎหมายและอยางมีจริยธรรมของผูบริหาร 

กลุมท่ีตองกํากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการ และ

วิธีการในการกํากับดูแล  

หนวยงานท่ีกํากับดูแล ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

คณบด ี

 

 

 

 

- กฎระเบียบวาดวยการประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณบดี (เมื่อคณบดี

ปฏิบัติงานครึ่งวาระการทํางานตองผาน

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม

ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณบด)ี 

- สภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

- ผลการประเมินคณบดีโดย

คณะกรรมการท่ีสภา

มหาวิทยาลยัแตงตั้ง  

 

 

คณบดีและผูบริหาร - ระเบียบการรองทุกขกลาวโทษ 

(ประชาคมหรือผูมสีวนไดสวนเสียมี

สิทธิรองทุกขกลาวโทษหรือแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานของ

คณบดตีามชองทางท่ีกําหนด) 

- ระเบียบมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวของ 

เชน ระเบียบวาดวยการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล ผลประโยชน

ทับซอน เกณฑการประเมินผูบริหาร  

- คณะกรรมการรองทุกข

กลาวโทษในระดับคณะและ

มหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการประจาํคณะ 

คณะกรรมการพิจารณาขอ

รองเรียน 

- คณะกรรมการท่ีกํากับดูแล

เรื่อง ธรรมาภิบาลในระดับ

มหาวิทยาลยั 

- จํานวนขอรองเรียนท่ีมีตอ

คณบดีหรือผูบริหาร 

- ผลการประเมินผูบริหารจาก

กรรมการบริหารคณะ 

กรรมการประจําคณะ และ

จากผลสํารวจของประชาคม 

(ภาพท่ี 7.118) 

 ข. การส่ือสาร 

  การส่ือสาร ผูบริหารรายงานผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธตอกรรมการบริหารคณะและกรรมการ

ประจําคณะเปนรายไตรมาส และรายงานตอท่ีประชุมอาจารยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และสื่อสารผลการดําเนินงาน

แบบไมเปนทางการเม่ือมีการประชุมรวมกับอาจารยกลุมยอยตามสาขาวิชา หรือพบปะกับตัวแทนนักศึกษาจาก

สาขาวิชาหรือตัวแทนกลุมกิจกรรมตางๆ รวมถึงการประชุมรวมกับกรรมการสมาคมศิษยเกา นอกจากนั้นยังไดจัดทํา

รายงานประจําปเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานสําคัญของคณะและเผยแพรรายงานดังกลาวท้ังในรูปแบบตัวเลมและ

อิเล็กทรอนิกสบนสื่อตางๆของคณะ การสื่อสารผลการดําเนินงานดังกลาวมีท้ังท่ีเปนไปในแบบทางเดียว เชน การ

จัดทํารายงานประจําป และแบบการสื่อสารสองทิศทางท่ีมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน

เสียจากการประชุมหรือพบปะแบบไมเปนทางการ โดยเสียงสะทอนท่ีไดรับจะนํามาพิจารณาเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการในท่ีประชุมผูบริหารเพ่ือนําเสนอใหกรรมการฝายวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือทบทวนปรับปรุงแผน

อยางนอยปละ 1 ครั้งในกระบวนการทบทวนแผนประจําป 
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ในปการศึกษา 2563 เปนชวงท่ีคณะฯตองปรับตัวอยางมากในทุกๆ ดานอันเปนผลมาจาก

สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 จึงตองปรับปรุงวิธีการสื่อสารและเพ่ิมชองทางใหหลากหลายมากข้ึนเพ่ือให

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว คณบดีและผูบริหารจึงเพ่ิมชองทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เชน การใช 

video clip คณบดีสื่อสารประชาคมเสริมเพ่ิมเติมจากการใชจดหมายขาวหรือสารคณบดีตามปกติ และใหทีมสื่อสาร

องคกรจัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนท่ีจําเปนตอง

สอนแบบออนไลน หรือการทํางานจากท่ีบาน เชน ปรับปรุงชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษาท่ีไม

สามารถติดตอหรือพบกันในชั้นเรียนได การติดตอภายในและภายนอกของหนวยงานตางๆ ในชวงท่ีตองทํางานจากท่ี

บาน การสงขาวสารท่ีเปนประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือจากมหาวิทยาลัยท่ี

เก่ียวของกับการเผาระวังโรค หรือการสงขาวการใหความชวยเหลือแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษาท่ีไดรับ

ผลกระทบ เชน การใหทุนฉุกเฉิน หรือแลกเปลี่ยนสงตอขอมูลเก่ียวกับผูติดเชื้อเพ่ือการติดตามเฝาระวังทางสาธารณสุข  

นอกจากนั้นคณบดีและผูบริหารระดับสูงยังไดปรับปรุงวิธีการสื่อสารใหประชาคมทราบถึงปญหาและ

ความทาทายตางๆท่ีสงผลใหคณะฯตองมีการปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง เชน จัดทําขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยง

ดานการเงินและงบประมาณในระยะยาวเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมคณาจารยประจําป การสื่อสารกับสาขาวิชาหรือ

อาจารยโดยตรงเก่ียวกับความเสี่ยงเรื่องสัญญาจางของอาจารยท่ียังไมสามารถขอตําแหนงวิชาการไดตามกําหนด และ

สื่อสารเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเปนปจจัยภายนอก เชน จํานวนผูเขาสูระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีลดลง ความ

นิยมหลักสูตรท่ีเนนการปฏิบัติและสามารถนําไปประกอบอาชีพไดชัดเจน เพ่ือกระตุนใหมีการทํางานในเชิงรุกเพ่ือ

ออกแบบหลักสูตรและงานวิจัยท่ีตอบโจทยผูเรียน รวมถึงกระตุนใหมีการปรับปรุงระบบการทํางานและการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือแกปญหาการไมสามารถเพ่ิมอัตรากําลังของสายสนับสนุนได หรือบริหารงบประมาณให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การเชิญชวนใหลดคาใชจายสิ้นเปลือง เชน การประหยัดพลังงานหรือกระดาษ เปนตน  

    ค.พันธกิจและผลการดําเนินงานของสถาบัน 

  (1) การสรางสภาวะแวดลอมเพ่ือความสําเร็จ และ (2) การทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง 

ผูบริหารระดับสูงสรางสภาพแวดลอมและทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจงัเพ่ือปรับปรุงผลการ

ดําเนินการใหบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศนท่ีจะใชความแตกตางหลากหลายในการสรางความเปนเลิศใหคณะฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.3 การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความหลากหลาย 

มิติ การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความหลากหลาย 

การบรรลุตามพันธ

กิจโดยผานการ

เรียนรูขององคกร 

เริ่มตนจากการท่ีคณบดีเลือกทีมผูบริหารใหมีความแตกตางหลากหลาย ทีมผูบริหาร 13 คน (ไม

รวมคณบดี) มาจาก 12 สาขาวิชาท่ีแตกตางกัน และประกอบดวยอาจารยท่ีมีประสบการณ อาจารยรุน

กลาง และอาจารยรุนใหม แตละคนมีบุคลิกลักษณะและวิธีการทํางานท่ีแตกตางกัน แตคณบดีมีวิธีการท่ี

จะสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันในทีมโดยใชจุดเดนท่ีแตกตางในการทํางานท่ีเหมาะสมและปลูกฝง

คานิยมของการเคารพรวมใจในความแตกตางหลากหลาย   

เมื่อเริ่มตนการบริหาร ผูบริหารพยายามการสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางรับ

ฟงปญหาของกลุมตางๆในคณะฯ เชน สาขาวิชา โครงการพิเศษ อาจารยชาวตางประเทศ สายสนับสนุน 

นักศึกษา ศิษยเกา โดยเฉพาะในปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนปท่ีเริ่มกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธฉบับท่ี 13 

ผูบริหารระดับสูงใชขอมูลท่ีไดมากําหนดความชัดเจนและเปาหมายของวิสัยทัศน 
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มิติ การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความหลากหลาย 

การเนนผูเรียน

และผูรับบริการ

ทางวิชาการเปน

ศูนยกลาง  

คณะศิลปศาสตรใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาเปนจํานวนมาก นักศึกษาท่ีรับเขาในแตละปมี

จํานวนถึงเกือบ 1,000 คน ยังไมนับรวมนักศึกษาตางคณะท่ีมาลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะฯ เปนวิชาโท

หรือวิชาเลือก และผูเรียนภายนอกท่ีเรียนหลักสูตรอบรมระยะสั้นตางๆ ผูบริหารจึงวิเคราะหและกําหนด

กลุมผูเรียนหรือผูท่ีมารับบริการทางวิชาการอยางชัดเจน เชน นักศึกษาคณะฯ นักศึกษานอกคณะฯ 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ ผูใชบริการทางวิชาการ เชน ผูสงบทความลงวารสารท่ีคณะฯเปนผูดูแล 

บุคคลภายนอกท่ีเขารับการอบรมในโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม แตละกลุมมีความตองการและ

ความคาดหวังท่ีแตกตางกัน ผูบริหารจึงใชขอมูลปอนกลับท่ีรวบรวมจากแตละกลุม มาใชในการปรับปรุง

หลักสูตรและการใหบริการในดานตางๆ เชน การปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาและหลักสูตรใหทันสมัย เพ่ิม

รายวิชาเชิงบูรณาการ ปรับปรุงระบบการสงบทความและการติดตามบทความท่ีตีพิมพเผยแพร และการ

ออกแบบหลักสูตรบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีความหลากหลายและตอบโจทยผูเรียนมากข้ึน  

การสรางหลักสูตร

และนวัตกรรม

การศึกษาและการ

วิจัย 

เน่ืองจากปการศึกษา 2563 เปนปท่ีเริ่มตนกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธเดิมและจัดทําแผน

กลยุทธฉบับใหม คือ ฉบับท่ี 13 สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565-2570) ซึ่งเปาหมายเชิงกล

ยุทธของแผนฉบับน้ีคือการทํางานในเชิงบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ เชน หลักสูตรหรืองานวิจัย

เชิงบูรณาการ ผูบริหารจึงเริ่มวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีท่ีจะเริ่มใช

หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปการศึกษา 2566 โดยกําหนดนโยบายการควบรวมหลักสูตร (เชน รวมหลักสูตร

ภาษาตางประเทศหรือรวมหลักสูตรดานอาณาบริเวณศึกษา) รวมถึงการสรางหลักสูตรใหมท่ีเกิดจากความ

รวมมือขามสาขาวิชา ตลอดจนวางแผนการสงเสริมการทําวิจัยเปนกลุมขามศาสตรสาขาหรือระหวางคณะ 

ถึงแมในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมาจะอยูในชวงการกําหนดนโยบายและการเดินสายเพ่ือเจรจาของความ

รวมมือจากสาขาวิชาตางๆ แตก็ไดรับการตอบรับท่ีดีและมีแนวโนมท่ีจะสามารถสรางรายวิชาหรือหลกัสตูร

เชิงบูรณาการไดในการปรับปรุงหลักสูตรป 2566 

นอกจากน้ีผูบริหารยังไดผลักดันใหมีการปรับปรุงโครงสรางการทํางานในระดับคณะเพ่ือรองรับ

การบริหารหลักสูตร การวิจัย และการทํางานรวมกันขามสาขาวิชา โดยการเสนอใหสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติใหยกเลิกโครงสรางภาควิชา ใหการบริหารงานเปนไปในระดับสาขาวิชาซึ่งเปนโครงสรางท่ีไมไดเปน

ทางการตาม พรบ.การบริหารงานมหาวิทยาลัย เพ่ือลดลําดับในการบริหารงาน เปดโอกาสใหสาขาวิชาท่ี

เดิมอยูตางภาควิชาสามารถจับมือกันสรางหลักสูตรและงานวิจัยเชิงบูรณาการไดคลองตัวข้ึน  

การสรางความ

ตอเน่ืองในการ

บริหารงานและ

การเปลีย่นผาน 

(transformation) 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนฉบับใหมท่ีจะเริ่มใชในปการศึกษา 2564 (เริ่ม

เดือนสิงหาคม 2564 ในขณะท่ีปงบประมาณ 2565 เริ่มตนเดือนตุลาคม 2564) ผูบริหารโดยเฉพาะคณบดี

ไดเดินสายหารือกับสาขาวิชาเพ่ือนําเสนอแผนแมบทของการรวมหลักสตูรและการสรางหลักสูตรเชิงบูรณา

การ และเน่ืองจากวาระการบริหารงานของผูบริหารชุดปจจุบันจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปน

ชวงท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปภายใตแผนกลยุทธฉบับใหมและเปนชวงสําคัญใน

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ผูบริหารชุดปจจุบันจึงไดเริ่มกระบวนการการสรางระบบสืบทอดการ

บริหารงานอยางไมเปนทางการเพ่ือสรางความตอเน่ืองในระบบงาน เชน การปรับตําแหนงผูบริหารเพ่ือ

รองรับการยายหลักสูตรพิเศษและนานาชาติไปจัดการเรียนการสอนท่ีทาพระจันทรในป 2566 

สวนในแงของตัวบุคคล คณบดีตั้งใจท่ีจะเลือกทีมผูบริหารท่ีประกอบดวยอาจารยรุนกลาง (อายุ

ระหวาง 30-40 ป) ท่ีมีประสบการณในการบริหารงานในระดับหลักสูตรและสาขาวิชามากอนเขามาเปน

ผูบริหารในปจจุบัน เพ่ีอเตรียมความพรอมและสั่งสมประสบการณการบริหารงานในระดับคณะฯ และจะ

ผลักดันอยางเต็มท่ีท่ีจะใหทีมผูบริหารชุดปจจุบันบริหารงานคณะฯตอเน่ืองในวาระผูบริหารชุดตอไป  
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1.2 การกํากับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม 

 ก. การกํากับดูแลองคกร 

 (1) ระบบการกํากับดูแลองคกร ผูบริหารมีระบบการกํากับดูแลองคกร และกลไก (2) การ

 ประเมินผลการดําเนินการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.4 ระบบการกํากับดูแลองคกรและกลไกการประเมินผลการดําเนินการ 

ประเภทหรือลักษณะ

ของการกํากับดูแล

องคการ 

กลไกหรือกระบวนการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงานท่ีเปนผูตรวจสอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

การกํากับดูแลองคการ 

การกํากับดานหลักสตูร

และการเรียนการสอน 

การประกันคณุภาพหลักสูตร ผูประเมินคณุภาพหลักสตูร ผลการประเมินคณุภาพ

หลักสตูร 

การกํากับดานการเงิน การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบบัญชีหรือระบบ

การเงิน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทท่ีไดรับการวาจางใหตรวจสอบ

บัญชีหรือระบบดานการเงิน 

ผลการตรวจสอบจาก

หนวยงานภายในหรือ

ภายนอก 

การกํากับการดําเนิน 

งานตามแผนยุทธศาสตร 

การประเมินความสําเร็จของ

แผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติงาน 

ฝายวางแผนของคณะ 

ฝายวางแผนของมหาวิทยาลัย 

จํานวนตัวช้ีวัดของแผน

ท่ีบรรลตุามเปาหมาย  

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม 

 (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 

คณะฯ ไดมีระบบการดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรในคณะฯ และผูมีสวนเก่ียวของการปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในดานการศึกษา การวิจัย และดานการบริการสังคม โดยได

มอบหมายใหรองคณบดีมีหนาท่ีรับผิดชอบดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 1.5 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารท่ีรับผิดชอบ 

ดาน กฎหมายและขอบังคับตางๆ ผูรับผิดชอบหลัก 

ดาน

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

• พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

• กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (2553) 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตางๆ 

•  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558   

รองคณบดฝีาย

วิชาการ 

ดานการวิจัย • ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยและคณะ 

• จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

รองคณบดฝีาย

วิจัยและนวัตกรรม 

ดานการ

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

• พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

• ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดฝีายการ

คลังและบริการ

สังคม 
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ดาน กฎหมายและขอบังคับตางๆ ผูรับผิดชอบหลัก 

• พ.ร.บ. ประกันสังคม 

• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเงิน และงบประมาณ

ของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
  

(2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

ผูบริหารระดับสูงมีความมุงม่ันท่ีจะกํากับดูแลใหบุคลากรและนักศึกษาไมดําเนินการท่ีขัดตอ 

กฎหมาย กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมท่ีขัดตอจริยธรรม โดยผานทางการรวบรวม เผยแพร 

และกํากับติดตามใหดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณอาจารย โดยมีระบบและกลไกดังตอไปนี้  

            
ภาพท่ี 1.3 กระบวนการในการกํากับดูแลใหบุคลากรและนักศึกษาไมดําเนินการท่ีขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมท่ีขัดตอจริยธรรม 

ตารางท่ี 1.6 การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามถูกกฎหมายและอยางมีจริยธรรมของกลุมตางๆ 

กลุมท่ีตองกํากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการ และ

วิธีการในการกํากับดูแล 
หนวยงานท่ีกํากับดูแล ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

อาจารย (ท้ังชาวไทยและ

อาจารยชาวตางประเทศ) 
- จรรยาบรรณอาจารย (มีชอง ทางและ

กลไกใหสามารถรองเรียนอาจารยท่ีทําผิด

จรรยาบรรณหรือผิดวินัยรายแรงในเรื่อง

ตางๆ เชน จริยธรรมทางวิชาการ การ

ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือไมเหมาะสม

ตางๆ เชน การคุกคามทางเพศ) 

- เกณฑการประเมินอาจารย/ การตอ

สัญญา (สวนหน่ึงของการประเมินเพ่ือตอ

สัญญาของอาจารยชาวไทยและชาว

ตางประเทศคือการการพิจารณาวาผูขอ

ตอสัญญาไมทําผดิวินัยรายแรงหรอืผิด

กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ)  

- กรรมการจรรยาบรรณ

ระดับคณะ/ มหาวิทยาลัย 

- กรรมการพิจารณาความดี

ความชอบ/ กรรมการตอ

สัญญาจาง 

- จํานวนอาจารยท่ีถูกช้ีมูล

วาผิดจรรยาบรรณโดย

กรรมการจรรยาบรรณใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

- จํานวนอาจารยท่ีไมไดรับ

การข้ึนข้ันเงินเดือนหรือข้ึน

ไมเกินอัตราท่ีกําหนด 

หรือไมไดรับการตอสัญญา

จางอันเปนผลมาจากการทํา

ผิดระเบียบหรือกฎเกณฑ 

เชน สงผลสอบลาชา หรือ

การผิดจรรยาบรรณรายแรง 
บุคลากรสายสนับสนุน - จรรยาบรรณบุคลากร 

เกณฑการประเมินบุคลากร (รองคณบดี

ฝายบรหิารฯ และเลขานุการคณะฯ มี

หนาท่ีกํากับดูแลใหบุคลากรสาย

สนับสนุนปฏิบัติตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ในกรณท่ีี

ประพฤตผิิด สามารถตั้งกรรมการ

สอบสวนหาขอเท็จจริง และหากพบวามี

- รองคณบดีฝายบริหารฯ 

และเลขานุการคณะฯ 

- กรรมการจรรยาบรรณ

ระดับคณะ 

- กรรมการพิจารณาความดี

ความชอบ / กรรมการตอ

สัญญาจาง 

- จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีถูกช้ีมูลวาผิด

จรรยาบรรณโดยกรรมการ

จรรยาบรรณมหาวิทยาลยั 

- จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีไมไดรับการข้ึน

ข้ันเงินเดือน/ข้ึนไมเกินอัตรา

ท่ีกําหนด/ไมไดรับการตอ

การกําหนดกลุมเปาหมายท่ีตอง
กํากับดูแล

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ี
ใชในการกํากับดูแล

การกําหนดตัวช้ีวัดของการกํากับ
ดูแลและประเมินผล
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กลุมท่ีตองกํากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการ และ

วิธีการในการกํากับดูแล 
หนวยงานท่ีกํากับดูแล ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ความผิดจริงอาจมผีลตอการพิจารณาตอ

สัญญาหรือข้ึนเงินเดือน)   
สัญญาจางจากการทําผิด

ระเบียบหรือกฎเกณฑ  
นักศึกษา - ระเบียบขอบังคับนักศึกษา 

วินัยนักศึกษา 
- ฝายการนักศึกษาระดับ

คณะ งานวินัยนักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาท่ีถูกตัดสิน 

วาผิดวินัย ทุจรติการสอบ 
คูสัญญา คูความรวมมือ - ระเบียบดานการเงิน การจัดซื้อจดัจาง 

และระเบียบพัสด ุ
- กรรมการงบประมาณ 

กรรมการจัดซื้อจดัจาง 

- กรรมการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการจดัซื้อจัด

จางและระเบียบพัสด ุ

ตรวจสอบภายใน 

- บริษัทท่ีไดรับการวาจางให

ตรวจสอบระบบทางบัญชี 

- จํานวนขอรองเรียนหรือคดี

ความท่ีเก่ียวของกับการเงิน 

การบัญชี หรืองบประมาณ 

- ผลการประเมินจาก

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

/ภายนอกท่ีไดรับการวาจาง 

ใหสอบทาน/ตรวจสอบ

ระบบ งานดานบัญชีการเงิน 

 ผูบริหารระดับสูงยังมีการกํากับดูแลในเชิงรุกโดยเนนการรณรงคใหความรูเก่ียวของกับจริยธรรม เชน 

จริยธรรมการวิจัยและวิชาการ การสงเสริมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาใชผลิตภัณฑ

ท่ีถูกลิขสิทธิ์ ไมทุจริตการสอบ รณรงคเรื่องความเทาเทียมทางเพศ และตอตานการคุกคามและกีดกันทางเพศ เปนตน 

 ค. การสรางประโยชนใหสังคม  

      ผูบริหารมีแนวทางการสราง (1) ความผาสุกของสังคม และ (2) การสนับสนุนชุมชน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.7 การสรางความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน 

ประเภทหรือลักษณะของงานเพ่ือสังคม กลไกหรือกระบวนการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

การบริการทางวิชาการแกชุมชนรอบบรเิวณ

มหาวิทยาลยั เชน การอบรมครูมธัยมในเขต

จังหวัดปทุมธานี โครงการ วิจัยเรือ่งคลอง

รังสิต โครงการยุวมัคคุเทศก โครงการ 

บริการวิชาการแกผูประกอบการท่ีศูนย 

พัทยา (อยูระหวางการทําแผน)  

1. การสํารวจความตองการของ

กลุมเปาหมาย 

2. การวางแผนการทํางาน 

3. การจัดโครงการกิจกรรม 

4. การประเมินผลจัดโครงการกิจกรรม 

 กรรมการ

บริการทาง

วิชาการแก

สังคม 

ผลการสํารวจความ

พึงพอใจหรือการ

นําไปใชประโยชน

ของกลุมเปาหมายท่ี

ใหบริการ (ภาพท่ี 

7.79 – 7.86) 

การประหยัดพลังงานและทรัพยากร 1. การสํารวจการใชพลังงานและทรัพยากร

เพ่ือวิเคราะหแนวโนมและปญหาการใชงาน 

2. การระดมความคดิเพ่ือวางแผนการ

ประหยดัพลังงานและทรัพยากร 

3. การจัดโครงการหรือการเปลี่ยนลักษณะ

ทางกายภาพหรือรูปแบบวิธีการทํางาน 

4. การประเมินผลและเปรยีบเทียบขอมูล

การใชพลังงานและทรัพยากร กอน-หลัง 

การดําเนินงาน 

กรรมการบริหาร

พลังงานและ

ทรัพยากร 

รอยละของการใช

ทรัพยากรและ

พลังงานท่ีลดลง  

(ภาพท่ี 7.124-

7.126) 
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2. กลยุทธ (85 คะแนน) 
คณะศิลปศาสตรไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 5 ป ท่ีคณะฯ ใชเปนแนวทางการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน โดยไดมี

การทบทวนแผนยุทธศาสตรเปนประจําทุกปดังตารางท่ี 2.1 ดังนั้นแผนกลยุทธท่ีคณะฯ ใชในปงบประมาณ 

2564 จึงไดแก แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564  

เนื่องจากเปนปสุดทายของแผนกลยุทธดังกลาว คณะฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2570) และประกาศใชไปเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 

ตารางท่ี 2.1 แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน 

แผนกลยุทธ การทบทวน 

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2561-2564 ครั้งท่ี 1 

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2561-2564  

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563-2564 ครั้งท่ี 2 

*แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 2.1 รายงานแผนกลยุทธฯ จากเว็บไซตของฝายวางแผนฯ (https://www.tularts-edpex.com/strategies/) 

 “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศทางดานมนุษยศาสตร” 

คณะฯมหีลักสูตรและ

การเรียนการสอนที่

ทันสมัย 

คณะฯ มีอาจารยที่มี

ผลงานทางวิชาการ

และมีชื่อเสียงเปนที่

ยอมรับจากโลก

วิชาการภายนอก 

บัณฑิตของคณะฯ มีสุขภาพจิตดี 

มีความรูรอบ มีทักษะการ

วิเคราะหวิจยั และมี

ความสามารถในการส่ือสารและ

การทํางานในระดับนานาชาติ 

คณะฯ มีงานวิจัยเชิง

บูรณาการที่มี

ผลกระทบสูงและ

ตอบสนองนโยบาย

วิจัยระดับชาติ 

คณะฯมีระบบการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิด

การพัฒนาที่ตอเนื่องและ

ยั่งยืน 

“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 

ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีกลยุทธ 

2.1 การจัดทํากลยุทธ 

 ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ จากทบทวนกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธใน

ปงบประมาณท่ีผานมาพบวา สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการแพรระบาดของโควิด-19 การจัดทํา

แผนยังขาดการวิเคราะหความตองการของผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของ อีกท้ังบุคลากรมีสวนรวมนอย และ

https://www.tularts-edpex.com/strategies/
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ปญหาระยะเวลาในการจัดทําแผนท่ีกระชั้นชิด (ไตรมาส 3) ในปงบประมาณ 2564 เพ่ือใหมีแผนกลยุทธท่ี

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และความตองการของกลุมผูเรียน ผูมีสวนไดเสีย พันธกิจ และสมรรถนะ

ขององคกร บุคลากรในคณะฯ มีสวนรวมมากข้ึน เสร็จไดสิ้นภายในไตรมาส 2 จึงไดปรับปรงุกระบวนการดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 

ประเด็นการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 

1.ดานเวลา ปรับการทบทวนจากท่ีเริ่มปลายปงบประมาณ (ไตรมาสท่ี 3) มาเปนเริ่มชวงกลางปงบประมาณ 

2563 (ไตรมาส 2)  

2.ดานกระบวนการ

ทบทวนแผนฯ 

- ประชุมเตรียมความพรอมฝายจัดทําแผน เพ่ือวางแผนกระบวนการทํางาน  

- ประเมินกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธฯ ในปท่ีผานมา  

- เชิญวิทยากรภายนอกใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนฯ แกเจาหนาท่ีฝายวางแผน  

- สรางการมีสวนรวมจากบุคลากรภายในคณะมากข้ึน เชน จัดทําเปนแบบประเมินเพ่ือให

ผูบริหารและสาขาวิชา หัวหนางาน ประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการ

ประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ิมจํานวนผูเขารวมมากข้ึน โดยคณะฯ ไดจัด

สัมมนาฯ เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธฯ ข้ึน ณ จังหวัดนครนายก 

3.ดานขอมูล - มีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหนโยบายท่ีสําคัญมากข้ึน อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 

แผนการศึกษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป  

- มีการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสียมากข้ึน ไดแก นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา นักศึกษาโครงการบริการสังคม 

ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคลากรของคณะฯ ผลการประเมินแผนกลยุทธฯ 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 

ตารางท่ี 2.3 การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธฯ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 

ขั้นตอน การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะทํางาน คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและกําหนดยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะ

ศิลปศาสตร พรอมท้ังประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน 

คณบดฯี 

2. ทบทวนสถานการณ 

สภาวะแวดลอมตาง ๆ  

รวบรวมขอมลูและวิเคราะหบริบท/สภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ท้ังนโยบายระดับประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร 

นโยบายของผูบริหาร 

คณะกรรมการวางแผนและ

กําหนดยุทธศาสตร เพ่ือการ

พัฒนาคณะศลิปศาสตร 

3. รวบรวมขอมูลความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง 

ผูใชบัณฑิต ฯลฯ ผลการประเมินแผนกลยุทธฯ ท่ีผานมา 

รองคณบดีแตละฝายฯ 

 

แตงต้ังคณะทํางาน 

 

เก็บรวบรวมขอมูลความตองการของ

กลุมผูมีสวนไดเสีย 

 

วิเคราะหความตองการ 

และวิเคราะห SWOT 

 

ทบทวนวิสัยทัศน 

และกลยุทธ 
 

 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแผนฯ 

และกลยทธ 

 

 

ถายทอดแผนกลยุทธฯ 

และกลยุทธ 

 

ทบทวนสถานการณ สภาวะแวดลอม

ตาง ๆ ที่มีผลตอแผนฯ 
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ขั้นตอน การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.วิเคราะหความตองการ 

และวิเคราะห SWOT 

จัดประชุมตัวแทนคณะศิลปศาสตร ไดแก ผูบริหาร ภาควิชา สาขาวิชา 

โครงการพิเศษ งาน และกลุมงาน ไดพิจารณาทบทวนจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภัยคุกคามของคณะศลิปศาสตร ตามแผนกลยุทธคณะฯ 

ฝายนโยบายและแผนฯ 

5. ทบทวนวิสัยทัศน และกล

ยุทธ 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ คณะศลิปศาสตร ฉบับท่ี 

12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปงบประมาณ 2564 พรอมจัดทํารางแผนฯ 

ฝายนโยบายและแผนฯ 

6. คณะกรรมการฯ 

พิจารณาแผนฯ 

คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะศลิปศาสตร

พิจารณารางแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการวางแผนและ

กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาคณะศลิปศาสตร  

 คณะกรรมการบรหิารคณะศลิปศาสตร พิจารณารางแผนกลยุทธคณะศลิป

ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน

ปงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการบรหิารคณะ

ศิลปศาสตร 

 คณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร พิจารณารางแผนกลยุทธคณะศลิป

ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน

ปงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการประจําคณะ

ศิลปศาสตร 

7. ถายทอดแผนกลยุทธฯ 

และกลยุทธ 

คณะฯ ประกาศใชแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564 พรอมท้ัง

สื่อสารใหผูมสีวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกคณะศลิปศาสตรแตละกลุมได

รับทราบแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร พรอมท้ังประเมินผลการรับรูแผนกลยุทธ

คณะศลิปศาสตร เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธตอไป 

คณบดี ผูบริหารฝาย

ประชาสมัพันธ และฝาย

นโยบายและแผนฯ 

  ท้ังนี้ผลจากการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหคณะฯ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดทําแผนกลยุทธได โดยคณะฯ สามารถจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ 2564 แลวเสร็จไดในเดือนกุมภาพันธ โดยเปนแผนฯท่ีเกิดจากการวิเคราะหขอมูลท่ีรอบดาน

ท้ังผูเรียน และผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนมากข้ึน 

(2) นวัตกรรม แมวาคณะศิลปศาสตรจะเปนคณะทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ท่ี

ไมไดมุงเนนในเรื่องนวัตกรรม แตในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ คณะฯ ไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นจนเกิดเปนแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อาทิ ในปงบประมาณ 2564 คณะฯ ไดพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลโครงการ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฯ 

เพ่ือใหผูจัดทําโครงการสามารถใชแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน สะดวก รวดเร็วในการประเมิน สามารถนํา

ผลไปปรับปรุงได อีกท้ังผูบริหารสามารถติดตามโครงการไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 

 
ภาพท่ี 2.4 ระบบประเมินผลโครงการ 



หนา 23 

 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอยางรายงานการติดตามการดําเนินโครงการจากระบบ 

  (3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ ขอมูลท่ีคณะฯ ใชในการวิเคราะห และกําหนดกลยุทธในการ

ทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนฯ 2564 เปนไปตามตารางท่ี 2.4 

โดย มีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงพัฒนาสารสนเทศมาใชในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.4 เปรียบเทียบขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหและกําหนดกลยุทธคณะศิลปศาสตรระหวางแผนกลยุทธฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563-2564 และฉบับปจจุบัน ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564 

ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2562-2564 ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564 

1. ขอมูลเชิงนโยบาย 

1.1 ขอมูลแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2 ขอมูลนโยบายคณบด ี

1.3 ขอมูลจากเกณฑ EdPEx 

2. ขอมูลความตองการของผูมีสวนไดเสีย   

1.1 ความคาดหวังของนักเรียนในการเขา

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  

1.2 ผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

พ.ศ. 2557-2559  

1.3 ผลการสํารวจคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามกรอบ มคอ. (จากการ

สํารวจนายจาง) 2557-2559  

1.4 ผลการสํารวจนักศึกษาใหมคณะศลิป

ศาสตรประจําปการศึกษา 2560  

1.5 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

โครงการบริการวิชาการแกสังคม  

1. ขอมูลเชิงนโยบาย 

1.1 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับคณะฯ จาก

ยุทธศาสตรชาติ 20  

1.2 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับคณะฯ จาก

แผนการศึกษาชาติ  

1.3 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับคณะฯ จาก

นโยบาย Thailand 4.0  

1.4 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับคณะฯ จากแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป  

1.5 ขอมูลนโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

1.6 ขอมูลจุดเนนนโยบายของผูบริหาร  

2. ขอมูลผลการประเมิน 

2.1 ผลการประเมินแผนกลยุทธฯ  

2.2 ขอมูลผลการประเมิน SWOT โดยผูบริหารตัวแทนภาควิชา 

สาขาวิชา โครงการพิเศษ และหัวหนางาน 

3. ขอมูลความตองการของผูมสีวนไดเสีย  

3.1 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

3.2 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  

3.3 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3.4 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการวิชาการสังคม  

3.5 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของผูปกครอง  

3.6 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต  

3.7 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของบุคลากรคณะฯ  
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(3.1) การวิเคราะหสถานการณภายนอกท่ีมีผลกระทบตอแผนกลยุทธจาก

นโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป นโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิด และการรูคิด 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา สรางความรูและ

ทักษะทางอาชีพใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนํา

ความรูไปแกปญหา ผานความรวมมือกับภาคเอกชนและทองถ่ิน โดยผลการวิเคราะหนโยบายทําใหคณะฯ พบวา 

ตารางท่ี 2.5 ผลการวิเคราะหสถานการณภายนอกท่ีมีผลกระทบตอแผนกลยุทธจากนโยบายระดับตางๆ 

ประเด็น ขอคนพบ 

ความทาทายเชิงกล

ยุทธ 

อาทิ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหมจากครูสอนเปนโคชหรือผูอํานวยการ

การเรียนรู  การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาศาสตรใหมๆ เรียกวา 4i ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก นวัตกรรมเชิงบริการ บูรณาการเชิงวิชาการท่ีผสมผสานความรูขาม

ศาสตร เพ่ือใหเกิดทักษะท่ีรอบดานในการแกไขปญหาตางๆ การตอบโจทยขามพรมแดนและใช

ประโยชนไดในระดับนานาชาติ และการสรางความซื่อสัตยซื่อ ถือคุณธรรมท่ีตองฝงลึกลงในองคความรู

ของทุกศาสตร ทุกสาขาวิชา การมี Gen Next Academy หรือธรรมศาสตรตลาดวิชา การเนนการ

เปน Marketplace of Solutions ท่ีเนนการวิจัยประยุกต โดยรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ภาคประชาสังคม ใชโจทยจริงในการเรียนรู ตอบโจทยท้ังไทย อาเซียนและนานาชาติ เปนตน 

ความไดเปรียบเชิงกล

ยุทธของคณะฯ 

อาทิ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตําแหนงของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การเนนความรูเก่ียวกับอาเซียนโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวของกับการทําธุรกิจระหวางประเทศ เน่ืองจากคณะฯ มีการเรียนการสอนทางดานภูมิภาคศึกษา 

การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลศิทางวิชาการระดับนานาชาติ เน่ืองจากคณะฯ มีความเช่ียวชาญ

ดานภาษาตางประเทศ และมีงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ การสงเสริมความเปนพลเมือง (Civic 

Education) ในสังคม การยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เน่ืองจาก

คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับคานิยมองคกรท่ีเนนทางดานความหลากหลาย  อีกท้ังอุตสาหกรรม

ท่ีจะเปนโอกาสใหคณะศิลปศาสตรสามารถผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตออุตสาหกรรมแหงอนาคต 

ไดแก อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ความเสีย่งตอ

ความสําเร็จของคณะฯ 

คณะฯ ยังขาดความพรอมทางดานระบบพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

การศึกษาผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนจากคนไทยท่ีเปน Analog Thai 

เปนคนไทยท่ีเปน Digital Thai  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตเรียนรูทํางานและประกอบธุรกิจไดอยางเปน

ปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล   

การเปลีย่นแปลงท่ี

อาจเกิดข้ึนในสภาพ 

แวดลอมดาน

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

อาทิ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป มุงเนนปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ มี

ประสิทธิผล และมีระบบการกํากับดูแลท่ีรับผิดชอบตอผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกดาน 

การปรับระบบโครงสรางการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
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 (3.2) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย จากการเก็บขอมูลจากงาน

บริการการศึกษา งานบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ บริการสังคม บุคคล โดยวิเคราะหแยกตามกลุมเปาหมาย  

ตารางท่ี 2.6 ผลการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

ประเด็น ขอคนพบ 

(1) กลุมบุคลากรท้ังกลุม

อาจารยชาวไทย และ

ชาวตางประเทศ 

พบวามีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีทันสมัย การไดรับการพัฒนา

ทักษะการสอน และการทํางานวิชาการ การไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงวิชาการ และการมี

ความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน สวนกลุมอาจารยชาวตางประเทศ ตองการการไดรับ

การเพ่ิมพูนความรู และไดรับการสนับสนุนในการทํางานวิชาการ ความกาวหนา และมั่นคง สวนสาย

สนับสนุนตองการมีระบบ และเทคโนโลยีในการทํางานท่ีทันสมัย มีความกาวหนา ทํางานใน

สภาพแวดลอมท่ีดี และปลอดภัย และมีสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 

(2) ผูเรียน โดยผูเรียนในระดับปริญญาตรี ตองการมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํางาน และหรือ

การศึกษาตอ มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู ไดงานทําหลังจบการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษาตองการไดรับการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการท้ังใน และตางประเทศ มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู ความตองการ  

(3) ลูกคากลุมอ่ืนๆ และ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรับบริการวิชาการ: หลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา ตองการไดรับบริการตรงตามความตองการ ไดรับ

ความรู และนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค ผูปกครอง ตองการใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม นักศึกษามีเครือขายกลุมเพ่ือน/รุนพ่ีรุนนองคอย

ชวยเหลือท้ังระหวางเรียนและจบการศึกษาแลว นักศึกษาใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอมและ

สังคมท่ีดี ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะการทํางาน และมีความอดทน มีจริยธรรม จิตอาสา 

รับผิดชอบตอสวนรวม ทักษะภาษาท่ี3 และทักษะดานไอที มีประสบการณการทํางาน 

(3.3) การวิเคราะหสถานการณ SWOT จากการประเมินโดยผูบริหาร ตัวแทนบุคลากร

และการระดมความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Matrix Analysis) พบวา 

ตารางท่ี 2.7 ผลการวิเคราะหสถานการณ SWOT 

ประเด็น ขอคนพบ 

ความทาทายเชิงกลยุทธ หลักสูตรมีคูแขงท่ีมีศักยภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ จํานวนประชากรท่ีลดลงอาจสงผลให

ผูสมัครลดลงในอนาคต ผูเรียนแสวงหาความรูในรูปแบบอ่ืนมากข้ึนสงผลตอการจัดการเรียนการ

สอนแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดานการจัดสรรงบประมาณ และระเบียบการเงิน

การคลัง สงผลตอการบริหารจัดการการเงินของคณะภาครฐัลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอโครงการบริการสังคม เปนตน 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

ของคณะฯ 

อาจารยเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ ทุกหลักสูตรภาษาตางประเทศ มีอาจารยท่ีเปน

เจาของภาษา คณะมีหลักสูตรท่ีหลากหลายและโดดเดน เชน ฝกงาน วิจัย เปนท่ียอมรับ สามารถ

ตอบสนองตอความตองการของสังคม คณะมีระบบการสนับสนุน การดําเนินงานวิจัยอยางเพียงพอ 

ท้ังงบประมาณและบุคลากร หลักสูตรท่ีสงเสริมการทําวิจัยและการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา ท้ังใน

และตางประเทศ คณะมีทรัพยากรและงบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับทุนการศึกษาและกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มีเครือขายนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกท่ีเขมแข็ง มีความ

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เปนตน 
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ประเด็น ขอคนพบ 

ความเสี่ยงตอความสําเร็จ

ของคณะฯ 

หลักสูตรมีคูแขงท่ีมีศักยภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ จํานวนประชากรท่ีลดลงอาจสงผลให

ผูสมัครลดลง ความเสี่ยงดานบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัยมีนโยบายควบคุมอัตรากําลัง ทําให

ประสบปญหาการบริหารอัตรากําลัง ความเสี่ยงดานการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐดานการ

จัดสรรงบประมาณ ระเบียบการเงินการคลงั เศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอโครงการบริการสังคม 

จุดออน จุดออนท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ และสารสนเทศท่ีนํามาใชในการวิเคราะหแผน

กลยุทธ ไดแก  (1) คณะมีบุคลากรจํานวนมาก สงผลใหการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทํา

แผนกลยุทธแตกตางกันไป ซึ่งอาจสงผลตอการขับเคลื่อนองคกรตามแผนกลยุทธท่ีกําหนดไว และ 

(2) คณะฯ ยังขาดขอมูลสําหรับการตดัสนิใจในการวางแผน เน่ืองดวยมีการเก็บขอมูลท่ีแตกตางกัน

ไป ไมสอดคลองกับขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะหกลยุทธ ความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสีย

บางสวนยังไมไดจัดเก็บ อาทิ คูความรวมมือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา สถานศึกษาในระดับมัธยม 

ศิษยเกา อยางไรก็ตามในการจัดทําแผนกลยุทธคณะฯ ฉบับท่ี 13 คณะฯ ไดมีการปรับเปลี่ยน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายมากข้ึน อาทิ การสนทนากลุมยอย การใช

แบบสํารวจ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากร รวมถึงเพ่ือใหได

ขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการมากข้ึน  

ความสามารถในการนําแผน

กลยุทธไปปฏิบัติ 

แผนกลยุทธของคณะฯ สัมพันธไปกับแผนงบประมาณ ทําใหคณะฯ มีความสามารถในการนําแผน

กลยุทธไปปฏิบัติ อยางไรก็ตามคณะยังขาดในสวนของการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ ทําใหยัง

ไมสามารถติดตามการดําเนินงานตามแผนไดอยางแทจริง ซึ่งในปจจุบันคณะฯ ไดมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือเสนอโครงการ ดังท่ีไดกลาวมากอนหนาน้ี ซึ่งระบบดังกลาวจะทําใหคณะฯ 

สามารถติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานไดมากยิ่งข้ึน 

  4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คณะมีระบบงานท่ีสําคัญ ไดแก 

ระบบการผลติบัณฑิต ระบบการวิจัย ระบบการบริการวิชาการแกสังคม และระบบการทํางานสนับสนุน กลาวคือ 

 
ภาพท่ี 2.6 ระบบงานสําคัญของคณะฯ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 (4.1) ระบบการผลิตบัณฑิต ไดแก การจัดการหลักสูตรปริญญาตร ีการจัดการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคณะฯ ใชสมรรถนะหลักของสถาบันซ่ึง ไดแก ความหลากหลาย

ทางดานภาษาตางประเทศ การมีบุคลากรชาวตางประเทศและสมรรถนะหลักของคูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัย

คูสัญญา หนวยงานองคกรท่ีสถาบันไปฝกงานเปนกลไกในการทําใหคณะฯ บรรลุตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 (4.2) ระบบการบริการวิชาการแกสังคม เปนระบบการใหบริการวิชาการเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งแกชุมชน/สังคม โดยสมรรถนะหลักของคณะฯ ท่ีจะชวยสงเสริมใหคณะฯ บรรลุวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธไดแก การท่ีคณะมีหลักสูตรและบุคลากรท่ีหลากหลาย ทําใหคณะฯสามารถบริการทางวิชาการไดหลากหลาย 

ระบบการผลิตบัณฑิต

งานบรหิารการศกึษาและวิจยั

ระบบการบริการวชิาการแก่สังคม

กลุม่งานสง่เสรมิวิชาการและวิจยั กลุม่งานบรกิารสงัคม

ระบบการวจัิยเพือ่สนับสนุนบุคลากร

กลุม่งานสง่เสรมิวิชาการและวิจยั 

ระบบการทาํงานสนับสนุน

สาํนกังานเลขานกุารคณะ งานบรหิารทรพัยากรมนษุยฯ์ งานการคลงัและ

พสัด ุงานงบประมาณ แผนและพฒันาคณุภาพฯ งานทั่วไป

ระบบงานที่สาํคัญ
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อาทิ มีบริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับท่ีไดมาตรฐาน ไดแก วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสาร

ภาษาศาสตร วารสารJSEL (Journal of Studies in the English Language) วรรณวิทัศน วารสารประวัติศาสตร 

คณะฯ มีโครงการอบรมทางดานภาษาหลากหลายภาษา และสอดคลองกับความตองการของสังคม เปนตน 

 (4.3) ระบบการวิจัยเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ไดแก การทําวิจัย การตีพิมพ

เผยแพร ฯลฯ โดยคณะฯ เนนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยไดใชสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีความ

หลากหลายทางดานความรู และการเก้ือหนุนจากสถาบันใหคณะฯ บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ไดแก (1) ความ

พรอมดานงบประมาณ โดยคณะมีกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2) ความหลากหลายทางดานงานวิจัย ไดแก งานวิจัยใน

กลุมมนุษยศาสตร เชน งานวิจัยทางดานภาษา และภาษาศาสตร การเรียนการสอน ปรัชญา และศาสนา 

ประวัติศาสตร งานวิจัยในกลุมสังคมศาสตร อาทิ งานวิจัยดานจิตวิทยา ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร และงานวิจัย

ในกลุมภูมิภาคศึกษา (3) การมีเวทีสําหรับนําเสนอผลงานวิจัย ไดแก การประชุมวิชาการระดับชาติเปนประจําทุกป 

ไดแก การประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร สรรพศิลป และ (4) การมีบริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับ 

(4.4) ระบบการทํางานสนับสนุน ไดแก ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบงานธุรการ 

ระบบการจัดการอาคารสถานท่ี ระบบบริหารงบประมาณ/การเงิน/พัสดุ ระบบการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ศิษยเกาสัมพันธ ระบบประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา 

ข.วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ จากการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 เปาประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ สัมพันธไปกับวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2.8 ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: สรางบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะ GREATS 

เพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตท่ีจบ

จากคณะศิลปศาสตรมี

คุณลักษณะ GREAT 

สรางบัณฑิตใหมคีุณลักษณะ  GREATS มีทักษะการ

เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 

ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active 

Learning ปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (มธ.) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: สรางสรรคงานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงใน

เชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

เพ่ือสรางสรรคงานวิจยัและ

นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ

สังคมไทยและสังคมโลก 

ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมคีุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล  และนําไปใชประโยชนอยางบูรณา

การและยั่งยืน )มธ(.  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: สรางเครือขายความ

รวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การ

สรางงานวิจัย และนวัตกรรมท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ ท้ังระดับหนวยงานและระดับบุคคล (มธ.) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: มุงเนนคุณภาพการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

1. คณะฯ สามารถนําความรูท่ีไดจากการบริการทาง

วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ

วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเช่ียวชาญ

ของคณะฯ (มธ.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค 

2.ใหบริการวิชาการท่ีหลากหลายดวยคุณภาพแก

ชุมชนและสังคม (มธ.) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความมั่นคง และ

ยั่งยืน ดวยการบริหารจดัการท่ีทันสมัย 

เพ่ือใหการบริหารจัดการมี

ความทันสมัย มั่นคง ยั่งยืน 

พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ

ตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (มธ.) 

  2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ท้ังนี้วัตถุประสงคเชิงกลยุทธขางตนไดสรางความสมดุล

ระหวางความตองการท่ีหลากหลายในสถาบันโดยไมมีการแยงชิงทรัพยากรกันเอง เนื่องจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

กระจายไปตามพันธกิจและโครงสรางองคกรของคณะฯ ไดแก ดานวิชาการ (เพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตท่ีจบจากคณะศิลป

ศาสตรมีคุณลักษณะ GREAT) ดานงานวิจัย (เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง

พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก) ในชวงแผนฯ 12 คณะเนนงานวิจัยในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการพัฒนาอาจารย 

ดานวิเทศสัมพันธ (เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ) ดานการบริการสังคม (เพ่ือเพ่ิม

คุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม) ดานการบริหารองคกร (เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความทันสมัย ม่ันคง และ

ยั่งยืน) โดยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังกลาวตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธและการใชสมรรถนะหลักดังนี้ 

ตารางท่ี 2.9 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีตอบสนองตอความทาทายฯ และการใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ความทาทายเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลัก 

เพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตท่ีจบจาก

คณะศลิปศาสตรมีคณุลักษณะ 

GREAT 

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต การปรับเปลี่ยน

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรบั

ศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครู

ยุคใหมจากครูสอนเปนโคชหรือผูอํานวย การการ

เรียนรู การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต มี 

Gen Next Academy หรือธรรมศาสตรตลาดวิชา 

คณะฯ มีความหลากหลายทางดาน

ภาษาตางประเทศ มีบุคลากรชาว

ตางประเทศ มคีูความรวมมือท่ีจะชวยฝก

ทักษะประสบการณใหกับนักศึกษา  

เพ่ือสรางสรรคงานวิจยัและ

นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ

สังคมไทยและสังคมโลก 

การพัฒนาศาสตรใหมๆ  เรยีกวา 4i ของ มธ. ไดแก 

นวัตกรรมเชิงบริการ การบูรณาการเชิงวิชาการท่ี

ผสมผสานความรูขามศาสตร เพ่ือใหเกิดทักษะท่ีรอบ

ดานในการแกไขปญหาตางๆ การตอบโจทยขาม

พรมแดน ใชประโยชนไดในระดับนานาชาติ  

คณะฯ มีความพรอมดานงบประมาณ มี

กองทุนวิจัย มีบุคลากรท่ีมีควาเช่ียวชาญ 

หลากหลายมติิ ไดแก งานวิจัยในกลุมมนุษย

ศาสตร งานวิจัยในกลุมสังคมศาสตร และ

งานวิจัยในกลุมภมูิภาคศึกษา  

เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ 

การเนนใหธรรมศาสตรเปน Marketplace of 

Solutions ท่ีเนนการวิจัยประยุกต โดยรวมมือกับ

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ใชโจทยจริงในการ

เรียนรู ตอบโจทยท้ังไทย อาเซียนและนานาชาต ิ

คณะฯ มีการเรียนการสอนทางดานภูมิภาค

ศึกษา มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดาน

ภาษาตางประเทศ มีคูความรวมมอืท้ังใน

และตางประเทศ 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการ

วิชาการแกสังคม 

ผูเรยีนแสวงหาความรูรูปแบบอ่ืนมากข้ึนสงผลตอการ

จัดการเรียนการสอนแบบเดิม เศรษฐกิจตกต่ําสง

ผลกระทบตอโครงการบริการสังคม 

คณะฯ มีหลักสูตรและบุคลากรท่ี

หลากหลาย ทําใหสามารถออกแบบ

โครงการบริการสังคมท่ีหลากหลาย  

เพ่ือใหการบริหารจัดการมี

ความทันสมัย มั่นคง และ

ยั่งยืน 

การเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐดานการจัดสรร 

งบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง สงผลตอ

การบริหารจัดการการเงินของคณะ 

คณะฯ มีนโยบาย และมีงบประมาณ

สนับสนุนการพัฒนาระบบการบรหิารใหมี

ความทันสมัย  
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  ท้ังน้ีผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ แมวาจะยังไมครอบรอบการประเมิน แตคณะฯ คาดวาจะมีผล

การประเมินเทากับคาเปาหมายท่ีกําหนด (70) โดยอาจลดลงกวาในปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากปญหาจาก

สถานการณการแผระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ทําใหการดําเนินการในบางกลยุทธไมสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด แตผลการดําเนินงานท่ีผานมามีผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมาย (ภาพท่ี 7.128) 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ 

  1) แผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงจากแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฯ ฉบับ

ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 คณะฯ ไดนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2564 ซ่ึงมีข้ันตอนในการจัดทํา 5 ข้ันตอน ไดแก (1) ผูบริหารประชุมคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบเพ่ือรับฟงความคิดเห็น เพ่ือเสนอโครงการตามกลยุทธ แลวสงใหคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา (2) 

คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยพิจารณาจากความสอดคลองของ

โครงการกับแผนกลยุทธ และความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอมา พรอมท้ังสงกลับไปใหผูบริหารปรับแกหาก

โครงการท่ีเสนอมายังไมเหมาะสม ซ่ึงข้ันตอนนี้ไดเพ่ิมเติมข้ึนมาในแผนฉบับนี้ฯ เนื่องจาก แตเดิมนั้น ในข้ันตอนการ

เสนอโครงการ โครงการท่ีเสนอเขามามีจํานวนมาก และไมสอดคลองกับกลยุทธของคณะฯ ดังนั้นในการจัดทําแผน

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 คณะจึงไดเพ่ิมกลไกการพิจารณากลั่นกรองโครงการโดยคณะกรรมการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรคณะฯ กอนท่ีจะเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ เพ่ือกลั่นกรอง

เฉพาะโครงการท่ีตอบกลยุทธของคณะ (3) คณะกรรมการงบประมาณอนุมัติและจัดทําแผนปฏิบัติการ ซ่ึงการ

กลั่นกรองโครงการเนนไปท่ีความสอดคลองระหวางโครงการกับยุทธศาสตรมากข้ึน (4) หลังจากนั้นเสนอแผนปฏิบัติ

การไปยังคณะกรรมการตางๆ เพ่ือพิจารณาตามลําดับ ไดแก คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจํา

คณะฯ และ (5) ประกาศใชแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564  

 
ภาพท่ี 2.7 ข้ันตอนในการทําแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 

  2) การนําแผนปฏิบัติการไปใช เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ คณะศิลปศาสตรมีระบบ

การถายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรท้ังทางตรงผานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร การจัด

เวทีประชาคมเพ่ือชี้แจงแผนปฏิบัติงานของคณะและทางออมผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน อีเมล โปสเตอร แผน

พับ ฯลฯ ในสวนของนักศึกษาเปนการประชาสัมพันธผานการประชุมกับกรรมการนักศึกษา การประชุมนักศึกษา 

เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ผานสื่อตางๆ ของนักศึกษา เชน Facebook ของฝายการนักศึกษา เว็บไซตคณะ 

1. ผูบริหารประชุม
คณะกรรมการที่รบัผิดชอบ

เพ่ือเสนอโครงการ

2. คณะกรรมการ
วางแผนและกําหนด
ยุทธศาสตรคณะฯ 
กล่ันกรองโครงการ 

3. คณะกรรมการ
งบประมาณพิจารณา
กล่ันกรองโครงการ

4. เสนอ
คณะกรรมการใน

ระดับตาง ๆ

5. ถายทอด
แผนปฏิบัติการ

กลไกที่เพิ่มเขามา

ในการจัดทําแผน

ปงบประมาณ 2564 
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ศิษยเกา ผานการประชุมรวมกับสมาคมศิษยเกา จดหมายขาว เว็บไซตคณะ ผูใชบัณฑิต เครือขายหรือคูความรวมมือ 

ผานการจัด partnership reception จดหมายขาว เว็บไซตคณะ เปนตน 

  3) การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการจัดสรรทรัพยากร ไดแก 

งบประมาณผานคณะกรรมการงบประมาณ โดยคณะฯ ไดกําหนดสัดสวนรอยละของงบประมาณท่ีนํามาใชในการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ ซ่ึงเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาจากปท่ีผานมา ทําใหม่ันใจวาจะมีงบประมาณท่ีจะใชใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด ขณะเดียวกันก็ไดจัดการความเสี่ยงดานการเงินท่ี

เก่ียวของกับแผนปฏิบัติ เพ่ือใหม่ันใจวาฐานะการเงินยังม่ันคงสามารถสนับสนุนโครงการเพ่ือผลักดันแผนกลยุทธได  

 
ภาพท่ี 2.8 แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2564 

      4) แผนดานบุคลากร ในสวนของแผนงานดานบุคลากรท่ีสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการของคณะศิลปศาสตรในปท่ีผานมานั้นคณะยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากปงบประมาณนี้เปนปสิ้นสุด

แผน อยางไรก็ตามคณะฯ ไดมีแผนในการปรับปรุงวิธีการจัดสรรดานบุคคลากร ขณะเดียวกันการจัดทําแผนกลยุทธ

คณะศิลปศาสตรฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2565-2570) คณะฯ กําหนดใหมีการจัดทําแผนบุคลากรภายหลังจากท่ีไดจัดทํา

แผนกลยุทธเสร็จสิ้นแลว โดยไดตั้งโครงการจัดทําแผนฯ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปน Digital University 

5) ตัววัดผลการดําเนินการ และ 6) การคาดการณผลการดําเนินการ ตัวบงชี้สําคัญท่ีคณะใชใน

การติดตามความสําเร็จ และประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ควมถึงการคาดการณผลการดําเนินการ ไดแก   

ตารางท่ี 2.10 ตัวชี้วัด และผลการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน 

1) ภาพที่ 7.129 สัดสวนงบประมาณท่ีพึ่งพารัฐกับรายไดของหนวยงาน (ปงบประมาณ 2564 

ขอมูล 6 เดือน) 

สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

2) ภาพท่ี 7.130 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 

6 เดือน) 

สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

3) ภาพที่ 7.131 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน  (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน) สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

4) ภาพที่ 7.132 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ปรับตัวเลขปงบประมาณ 2563 เมื่อส้ิน

ปงบ)  (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน) 

ตํ่ากวาคาเปาหมายและมีแนวโนมลดตํ่าลง 

5) ภาพที่ 7.133 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง) (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

6) ภาพที่ 7.134 สถานะเงินสะสมของคณะฯ  สูงกวาคาเปาหมายแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

7) ภาพที่ 7.135 รอยละของจํานวนเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของคณะฯ  ตํ่ากวาคาเปาหมาย 
 

ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ นอกจากคณะฯ จะมีระบบในการทบทวนแผนกลยุทธคณะฯ เปน

ประจําทุกปแลว ในกรณีของแผนปฏิบัติการ เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน อาทิ กรณีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

19 ทําใหคณะฯ ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากชั้นเรียนเปนการสอน ออนไลน คณะฯ ก็ไดปรับเปลี่ยน

แผนและนําแผนใหมไปปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว 

ยุทธศาสตรท่ี 1, 99,451,200.00 , 48%

ยุทธศาสตรท่ี 2, 8,224,600.00 , 4%
ยุทธศาสตรท่ี 3, 6,375,900.00 , 3%

ยุทธศาสตรท่ี 4, 20,814,100.00 , 10%

ยุทธศาสตรท่ี 5, 71,071,100.00 , 35%
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3. ลูกคา (85 คะแนน) 
 3.1 ความคาดหวังของลูกคา คณะมีกลุมผูรับบริการ 2 กลุมหลักๆ ตามโครงรางองคกรไดแก (1) กลุม

ผูเรียนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) กลุมผูใชบริการสังคม ไดแก บริการวารสารวิชาการ 

บริการโครงการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม และบริการโครงการเพ่ือสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม ซ่ึงแต

ละกลุมมีเครื่องมือในการรับฟงเสียงผูรับบริการดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

 (1) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนในปจจุบัน จากแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยเฉพาะ

กลยุทธท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลจากผูเรียนสําหรับนํามาใชปรับปรุงการ

ใหบริการ คณะฯ ไดมีการรับฟงผูเรียนท้ังนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

(1.1) นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

(1.1.1) การรับฟงเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีการรับฟงผูเรียนผาน

แบบประเมินการสอนเปนหลัก โดยใหนักศึกษาทําแบบประเมินการสอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนผาน

เว็บไซตของสํานักทะเบียนในชวงปลายภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถดูผลการประเมินรายวิชาของตนเอง

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนตอไป และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ทําใหการ

สอนในภาค 2/2563 เปนรูปแบบออนไลนท้ังหมด จึงมีการปรับแบบประเมินการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของ

การเรียนการสอนออนไลน อาจารยผูสอนสามารถนําผลประเมินไปปรับปรุงการสอนสําหรับภาค 1/2564 ซ่ึง

เปนการเรียนการสอนออนไลนเชนกัน นอกจากนี้ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรไดจัดทําแบบสํารวจปญหาการ

เรียนการสอนออนไลนใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น สรุปผลการสํารวจ และแจงในท่ีประชุมกรรมการบริหาร

คณะ พรอมท้ังสงรายงานผลใหสาขาวิชาเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางการแกปญหาตอไป นอกจากนี้ยังมีการรับฟง

ผูเรียนดานการเรียนการสอนผานชองทางอ่ืนๆ ตามตารางท่ี 3.1 

(1.1.2) การรับฟงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและส่ิงอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ โดยเฉพาะการรับฟงผานคณะกรรมการนักศึกษา โดยขอมูลดังกลาวจะรายงานสูคณะกรรมการ       ฝาย

การนักศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมผูบริหารกับนักศึกษาเพ่ือรับฟงปญหาและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสวัสดิการนักศึกษา รวมถึงการจัดการพ้ืนท่ีของคณะศิลป

ศาสตรท้ังท่ีทาพระจันทรและรังสิต ผูบริหารนําขอมูลมาวางแผนการดําเนินการตอไป 

(1.1.3) การรับฟงเกี่ยวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของนักศึกษา 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาป 1 หลังจากนั้นไดนําขอมูลท้ังหมดไปประมวลผล วิเคราะห และจัดทํา

รายงาน และรายงานผลการสํารวจในท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะ อีกท้ังยังสงรายงานการสํารวจใหกับแตละ

สาขาวิชาเพ่ือไปใชประโยชนตอไป อยางไรก็ตามการรับฟงผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ 

อาทิ ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับชองทางการติดตอเปนแบบออนไลน

ท้ังหมด โดยนักศึกษาสามารถติดตอใชบริการผานทางอีเมล และชองทางออนไลนอ่ืนๆ  
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ตารางท่ี 3.1 การรับฟงผูเรียนในระดับปริญญาตรี 
การรับฟง ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่

เก็บขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) การรับฟง

เกี่ยวกบัการเรียน

การสอน 

ระบบประเมินการสอน 

online ของสํานักทะเบียน 

มธ. 

การประเมินการสอนของ

อาจารย การประเมินตนเอง 

และการประเมินสภาพแวด 

ลอม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ความคิดเห็นขอเสนอแนะ 

ปลายภาค

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ/ปรับปรุง

หลักสูตร 

สํานักทะเบียน มธ./รองคณบดี

ฝายวิชาการ/ผูชวยคณบดีฝาย

มาตรฐานหลักสูตร/งานบริการ

การศึกษา/ประธานหลักสูตร/

โครงการพิเศษ 

เคานเตอรหองงานบริการ

การศึกษา/โครงการพิเศษ   

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการพเิศษ 

โทรศัพทหองงานบริการ

การศึกษา/หองโครงการพิเศษ  

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการพเิศษ 

อีเมลงานบริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ  

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการพเิศษ 

เพจ Facebook งานบริการ

การศึกษา ศิลปศาสตร 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษา  ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

อาจารยที่ปรึกษา 

(2) การรับฟง

เกี่ยวกบักิจกรรม

นักศึกษา ส่ิง

อํานวยความ

สะดวกตางๆ 

เคานเตอรหองงานฝายการ

นักศึกษา/โครงการพิเศษ 

กิจกรรมนักศึกษา

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน

ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ 

โทรศัพทหองฝายการ

นักศึกษา/โครงการพิเศษ 

กิจกรรมนักศึกษา

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน

ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ 

เพจเฟชบุกงานฝายการ

นักศึกษาและเพจ กนศ./

โครงการพิเศษ 

กิจกรรมนักศึกษา 

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน

ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ 

การประชุมนักศึกษาและ

กรรมการฝายการนักศึกษา

ทั้งโครงการปกติ (กนศ.) 

และโครงการพิเศษ (BASIC) 

กิจกรรมนักศึกษา 

ทุนการศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน

ฝายการนักศึกษา/คณะกรรมการ

นักศึกษา/โครงการพิเศษ 

(3) การรับฟง

เกี่ยวกบัการ

ตัดสินใจและความ

คาดหวังของ

นักศึกษา 

เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช

แบบสอบถาม 

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน

ที่คณะฯ  ปจจยัที่เปน

อุปสรรคตอการเรียน และ

ความคาดหวังจากการเรียน 

วัน

ปฐมนิเทศ 

ปรับปรุงการ

บริการและ

ออกแบบบริการ 

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน

ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ 

เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช

แบบสอบถาม 

ขอคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกบั

บริการตาง ๆ ของโครงการ

พิเศษ 

ปลายภาค

การศึกษา 

ปรับปรุงการ

บริการและ

ออกแบบบริการ 

รองคณบดีฝายการคลังและ

บริการสังคม/รองคณบดีฝาย

บริหารทาพระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/โครงการพิเศษ 

(4) ศูนยบริการทาง

จิตวิทยา และการ

ปรึกษา 

Line official : @tcaps 

e-mail : 

tcapscenter@gmail.com 

จํานวนคนที่มาติดตอ สาเหตุ

ที่ติดตอวันที่ติดตอมา วันที่

ติดตอกลับ ขอคิดเห็นตาง ๆ 

ตลอดป

การศึกษา 

วางแผนการ

ใหบริการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 
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   ท้ังนี้จากการรับฟงเก่ียวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของนักศึกษาผานการเก็บ

ขอมูลโดยตรงดวยแบบสอบถาม ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนและความคาดหวังจากการเรียนในวัน

ปฐมนิเทศ รวมถึงการเก็บขอมูลนักศึกษาปจจุบันท่ีเก่ียวกับขอคิดเห็นตางๆ ในการบริการของโครงการพิเศษทํา

ใหคณะไดทราบตองการและคาดหวังของนักศึกษาวา (1) คณะจะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํางาน 

และหรือการศึกษาตอ (2) มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู โดยเฉพาะในสวนของทาพระจันทร และ (3) 

ไดงานทําหลังจบการศึกษา ซ่ึงคณะฯ ไดดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง

ของนักศึกษา อาทิ โครงการ L'Arts  Smart Graduate โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิต การสมัครงาน โดย

เนนการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

   ในขณะท่ีฝายวิเทศสัมพันธไดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาแลกเปลี่ยนและแนะแนว

ทุนการศึกษาในตางประเทศ และฝกงานในตางประเทศในรูปแบบออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แมวา

จะอยูในชวงสถานการณโควิด-19 แตคณะไดปรับการฝกงานในรูปแบบออนไลน เพ่ือใหนักศึกษายังคงไดรับ

ประสบการณการฝกงานจริงกับองคกรตางประเทศ โดยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาฝกงาน เพ่ือสงเสริม

ประสบการณในการทํางานและโอกาสท่ีจะไดงานทําหลังจบการศึกษามากข้ึน นอกจากนี้คณะยังมีศูนยบริการ

ทางจิตวิทยาและการปรึกษา โดยมีอาจารยสาขาจิตวิทยาเปนผูดูแล มีบริการหลักคือการใหการปรึกษาทางจิตใจ 

และการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา เพ่ือใหคําปรึกษาดานจิตใจของนักศึกษา  

   รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษายังไดจัดโครงการผูบริหารพบ

นักศึกษาเพ่ือสอบถามความตองการใชพ้ืนท่ีกายภาพ การเพ่ิม wi-fi รวมถึงการจัดพ้ืนท่ีใหนักศึกษาทํากิจกรรม 

  (1.2) นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

(1.2.1) การรับฟงเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาการท่ัวไป 

โดยเฉพาะในสวนของการรับฟงเสียงผานแบบประเมินการสอนนั้น นักศึกษาจะทําแบบประเมินการสอนทุก

รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา การแจงผลประเมินในสวนของงาน

บัณฑิตศึกษา จะแจงผลประเมิน 2 ชองทาง คือ แจงอาจารยผูสอนแตละรายวิชาโดยตรง และ แจงผลประเมิน

ภาพรวมของทุกรายวิชาไปยังประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาขอคิดเห็นตาง ๆ ของนักศึกษา และปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  

(1.2.2) การรับฟงเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความตองการผานการ

ประชุมกับตัวแทนของแตละสาขาวิชา เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน ความพึงพอใจและไมพึง

พอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอคณะศิลปศาสตรในดานตางๆ สํารวจในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นในการสรุปรายงาน ท้ังนี้การ

รับฟงดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ เชนเดียวกับในระดับปริญญาตรี อาทิ ในชวงการแพรระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนชองทางการติดตอเปนแบบออนไลนท้ังหมด  
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ตารางท่ี 3.2 การรับฟงผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
การรับฟง ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่

เก็บขอมูล 

การนํา

ขอมูลไปใช 

ผูรับผิดชอบ 

(1) การรับฟงเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน และ

กิจกรรมวิชาการ 

ระบบประเมินการสอน 

online ของสํานัก

ทะเบียน มธ. 

การประเมินการสอนของ

อาจารย การประเมินตนเอง 

และสภาพแวดลอม ส่ิงสนับ 

สนุนการเรียนรูขอเสนอแนะ 

ปลายภาค

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

สํานักทะเบียน มธ./รองคณบดีฝาย

ทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษา/

ผูชวยคณบดีฝายมาตรฐาน

หลักสูตร/งานบัณฑิตศึกษา 

 หองงานบัณฑิตศึกษา ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา 

 โทรศัพท ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา 

 อีเมลงานบัณฑิตศึกษา ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา 

 เพจ Facebook “งาน

บัณฑิตศึกษา คณะศิลป

ศาสตร ธรรมศาสตร” 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา 

 ไลนกลุม “ป.โท-เอก 

สินสาด” 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา 

 ประธาน/ผูอาํนวยการ/

ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดป

การศึกษา 

ปรับปรุง

การบริการ 

ประธาน/ผูอาํนวยการ/คณาจารย

ผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

(2) การรับฟงเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจและ

ความ ตองการผาน

แบบสอบถาม 

ประชุมสนทนากลุม ความพึงพอใจและไมพึง

พอใจของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตอคณะศิลป

ศาสตรในดานตางๆ  

กุมภาพันธ ปรับปรุง

การบริการ 

งานบัณฑิตศึกษา 

   ท้ังนี้จากขอมูลการรับฟงความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตอการปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการผานการสนทนากลุม ตัวแทนนักศึกษารวมใหขอมูล ดังนี้ 

   1) นักศึกษาประสงคใหมีวิชาเลือกท่ีสามารถเลือกไดตามความสนใจ เชน การลาม เชน 

ลามศาล ลามการแพทย หรือจัดใหมีภาคปฏิบัติ 

   2) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษามีนอยทําใหขาดพลังในการอภิปรายเพ่ือสรางองคความรู

ใหม ควรทบทวนสาเหตุอยางแทจริงวา เปนประเด็นในดาน คาใชจาย เวลาเรียนภาคปกติ หรือรูปแบบการเรียนท่ี

เนนการวิพากษ   

   3) ในสถานการณโควิด ไมมีการอุปกรณหรือสถานท่ี ควรลดคาธรรมเนียมการศึกษา  

   4) การเรียนขามศาสตรแบบบูรณาการ ท่ีผานมามีระบบ sit in หรือ audit วา ในวิชา

เลือกอาจกําหนดใหเรียนมีสัดสวนสาขาวิชาเอกกับวิชาท่ีสนใจ เชนสาขาภาษาศาสตร ตองการเสริมความรูดาน 

จิตวิทยาหรือวิชาดานไอที สาขาการแปลฝรั่งเศสไทย ตองการความรูพ้ืนฐานดานกฎหมายของคณะนิติศาสตร

รัฐศาสตร เปนวิชาการแปลเชิงวรรณกรรม รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนาจะเรียนรวมกันได เปนตน 

   5) ควรจัดแนะแนวทางการประกอบอาชพีโดยใหศิษยเกามาใหขอมูล 

   6) ในแงของการเรียนแบบออนไลน ตองการแบบมีปฏิสัมพันธมากกวา เรียนแบบ    

ออนดมีานด หากสามารถแชรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนได  
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   7) ตองการใหจัดใหมีการอบรมทักษะการเขียนและการนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ เพ่ือ

สรางความม่ันใจในการไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

   8) เพ่ิมชองทางไลนออฟฟเชียล เพ่ือปรึกษาไดทันทวงที  

   9) นักศึกษามีความตองการใหคณะฯจัดพ้ืนท่ีหองคนควาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

จึงไดแบงพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษาใชเปนสถานท่ีสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง นักศึกษาปริญญาโทตองการหองท่ี

เก็บเสียงและสามารถประชุมไดหลังเวลาเลิกเรียน จึงไดใหฝายอาคารสถานท่ีเปดพ้ืนท่ีหองประชุมเล็กใหไดใชงาน 

และหลังเวลา 17.00 น. สามารถใชพ้ืนท่ีศูนยการเรียนรูราชนครินทรได   

        (1.3) การบริการวิชาการ รับฟงเสียงลูกคาแตกตางกันไปตามบริการ ไดแก (1) บริการ

วารสารวิชาการ (2) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม โดยรับฟงเสียงลูกคาผานประเมินการสอนทุก

รายวิชาท่ีลงเรียน การอบรมในป 2563 ไดปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินเปนแบบออนไลน อีกท้ัง

ยังไดเปลี่ยนเปาประสงคของการประเมิน จากความพึงพอใจเพียงอยางเดียว เปนการประเมินการนําความรูท่ีไดรับ

จากการอบรมไปใชประโยชน และไดนําผลการประเมินไปใหผูสอนใชเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป และ (3) 

โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียมเพ่ือเปนการบริการวิชาการแกสังคมตามพันธกิจ และมีการ

ประเมินผลการจัดโครงการเพ่ือนําผลการประเมินไปใชวางแผนในป 2564 ตอไป 

ตารางท่ี 3.3 การรับฟงผูใชบริการการบริการวิชาการ 
การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลา การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) วารสาร 

วิชาการ 

โทรศัพท ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายวิจัย/ฝายสงเสริม

ผลงานและวิจยั 

อีเมล ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายวิจัย/ฝายสงเสริม

ผลงานและวิจยั 

ระบบฐานขอมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกสกลางของ

ประเทศไทย (ThaiJo) 

ขอคิดเห็นจากผูสงบทความ ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายวิจัย/ฝายสงเสริม

ผลงานและวิจยั 

(2) โครงการ

บริการเพื่อสังคม

แบบเก็บ

คาธรรมเนียม 

แบบสอบถาม สํารวจความตองการดาน

รายวิชา รูปแบบจัดการเรียน

การสอน 

ชวงกอน

เขารับการ

อบรม 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ

สังคม/โครงการบริการสังคม 

แบบประเมินการสอน 

online 

ประเมินความพึงพอใจในดาน

ตางๆ  การประเมินการนํา

ความรูที่ไดไปใชประโยชน     

ชวงหลัง

การเรียน 

ปรับปรุง

หลักสูตร 

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ

สังคม/โครงการบริการสังคม 

เคานเตอรหองงาน

บริการสังคม โทรศัพท 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ

สังคม/โครงการบริการสังคม 

เพจ  LALL Liberal Arts 

Lifelong Learning 

ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ

สังคม/โครงการบริการสังคม 

ไลน@ ของโครงการ  ขอเสนอแนะทั่วไป ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ

สังคม/โครงการบริการสังคม 

(3) โครงการ

บริการเพื่อสังคม

แบบไมเก็บ

คาธรรมเนียม 

แบบประเมินความพึง

พอใจ 

ความพึงพอใจและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

เมื่อเสร็จ

ส้ิน

โครงการ 

ปรับปรุงการ

บริการและ

พัฒนาการ

บริการ 

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ

สังคม/โครงการบริการสังคม 
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   ท้ังนี้จากการสํารวจความตองการดานรายวิชา รูปแบบจัดการเรียนการสอน และ

ประเมิน online ทําใหทราบวาผูรับบริการโครงการสังคมมีความตองการรวมกันคือ (1) ในสวนของบริการ

วารสาร ผูรับบริการตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากข้ึน ซ่ึงรองคณบดีฝายวิจัยไดนําความตองการ

ดังกลาวไปปรับปรุงการใหบริการโดยการขยายจํานวนวารสาร/ปใหมากข้ึน และกําลังจะมีการปรับใหเปน

วารสารแบบออนไลน  (2) โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บคาธรรมเนียม ผูรับบริการ

มีความตองการและความคาดหวังวาจะไดรับบริการไดตรงตามความตองการ ไดแก ความรู และประสบการณท่ี

ไดจากการฝกอบรม ความรู และการนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน ซ่ึงมีการนําผลจากการรับฟงลูกคามากําหนด

นโยบาย วางแผนการตลาด วางแผนการ Re-branding ปรับกระบวนการทํางาน หลักสูตร การประเมินผล เพ่ือ

ตอบโจทยผูรับบริการ โดยคณะฯ ไดเปลี่ยนหนาเพจ จาก ‘อบรมภาษาเพ่ืออนาคต’ มาเปน LALL Liberal Arts 

LIfelong Learning เพ่ือเปดคอรสอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจตามความเชี่ยวชาญของอาจารย 

 (2) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนท่ีพึงมี คณะศิลปศาสตรรับฟงเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีสนใจศึกษาตอท่ีคณะศิลปศาสตร โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ focus group เพ่ือสอบถามความ

ตองการและความคาดหวังตอการศึกษาท่ีคณะศิลปศาสตร ดังตารางท่ี 3.4 ไดแก  

ตารางท่ี 3.4 การรับฟงลูกคากลุมอ่ืนในอนาคต 
การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) สําหรับกลุม

นักเรียน 

เคานเตอรหองงานบริการ

การศึกษา/โครงการพิเศษ 

ขอเสนอแนะ

ทั่วไป 

ตลอดทั้งป พัฒนาบริการ รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ 

 โทรศัพทหองงานบริการการศึกษา/

โครงการพิเศษ อีเมล 

ขอเสนอแนะ

ทั่วไป 

ตลอดทั้งป พัฒนาบริการ รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ 

 เพจ Facebook “งานบริการ

การศึกษา คณะศิลปศาสตร”/

โครงการพิเศษ 

ขอเสนอแนะ

ทั่วไป 

ตลอดทั้งป พัฒนาบริการ รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ 

 กิจกรรม Roadshow ตามโรงเรียน

ตางๆ/แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่เขา

รวมงาน  

กอนการ

เปดรับสมัคร

TCAS 

ประชาสัมพันธ

โครงการ/การ

พัฒนาบริการ 

โครงการพิเศษ 

 จัดงาน Open House/

แบบสอบถาม/ การสนทนากลุม 

(Focus group) 

ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่เขา

รวมงาน 

กอนการ

เปดรับสมัคร

TCAS 

ประชาสัมพันธ

โครงการ/การ

พัฒนาบริการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ 

(2) ผูเรียน

โครงการบริการ

สังคม 

แบบสอบถามผานทางหนา 

Facebook Page Liberal Arts 

Lifelong Learning 

ความตองการ

reskill/upskill 

ทักษะตางๆ 

ไตรมาสที่ 3 นําขอมูลมาจัด

คอรสอบรม 

รองคณบดีฝายการคลังและ

บริการสังคม/โครงการบริการ

สังคม 

คณะศิลปศาสตรรับฟงผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ อาทิ ผูปกครอง และผูใชบัณฑิตผานชองทางดังนี้ 

ตารางท่ี 3.5 การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 
การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

(1) ผูปกครอง รวมงาน

ปฐมนิเทศ/

แบบสอบถาม 

การแนะนาํสถาบันและสาขาวิชา 

รวมถึงความคาดหวังที่มีผูปกครอง

มีตอการเรียนการสอนของคณะ 

วัน

ปฐมนิเทศ 

นําไปใชในการ

ปรับปรุงและการ

พัฒนาการใหบริการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการ

พิเศษ 
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การบริการ ชองทาง ขอมูลที่เก็บ เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

 รวมงานปฐมนิเทศ 

/Focus Group 

Interview 

ความตองการและความคาดหวัง 

พรอมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

วัน

ปฐมนิเทศ 

นําไปใชในการ

ปรับปรุงและการ

พัฒนาการใหบริการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน

บริการการศึกษา/โครงการ

พิเศษ 

(2) ผูใชบัณฑิต แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิต 

ไตรมาสที่ 3 นําขอมูลมาปรับปรุง

หลักสูตร 

รองคณบดีฝายวิชาการ/ งาน

บริการการศึกษา/งาน

บัณฑิตศึกษา/โครงการพิเศษ 

  โดยจากการรับฟงดังกลาว พบวาความตองการรวมของผูปกครองและผูใชบัณฑิต ไดแก (1) 

ผูปกครองตองการและคาดหวังใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

ตองการและคาดหวังใหนักศึกษามีเครือขายกลุมเพ่ือน/รุนพ่ีรุนนองท่ีมีความสัมพันธอันดีและคอยชวยเหลือกันท้ัง

ระหวางท่ีเรียนและเม่ือจบการศึกษา ใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอมและสังคมท่ีดี  และ (2) ผูใชบัณฑิต ตองการ

และคาดหวังใหนักศึกษามีทักษะในการทํางาน และมีความอดทน มีจริยธรรม มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสวนรวม 

มีทักษะภาษาท่ี 3 และทักษะดานไอที มีประสบการณในการทํางาน ซ่ึงคณะไดนําความตองการและคาดหวังไปใชใน

การปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษา โดยในปการศึกษา 2564 คณะฯ มีแนวทางรับฟงเสียงของลูกคาเพ่ือ

นําไปวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจะใชในป 2566 

ข. การจําแนกกล ุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน และการกําหนดหลักสูตรและบริการฯ  

 (1) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน คณะมีกลุมผูรับบริการ 2 กลุมหลัก ๆ ตามโครงราง

องคกรไดแก (1) กลุมผูเรียนในระดับปริญญาตรี และกลุมผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) กลุมผูใชบริการ

สังคม ไดแก บริการวารสารวิชาการ บริการโครงการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม และไมเก็บคาธรรมเนียม 

  (2) การจัดการศึกษาและบริการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับพัฒนาความสัมพันธกับผูเรียน

และลูกคาปจจุบัน รวมท้ังดึงดูดผูเรียนและลูกคาใหม โดยชองทางดังตารางท่ี 3.6-3.8  

ตารางท่ี 3.6 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1) นักศึกษาป 1 และผูปกครองท่ีมาเขารวมงานปฐมนิเทศออนไลนไดทําแบบสอบถามเร่ืองความคาดหวังจาก

การศึกษาในคณะฯ ขอมูลที่ไดนําไปใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

งานบริการการศึกษา 

2) ฝายวิเทศสัมพันธจัดโครงการเพื่อผลักดันใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีโอกาสฝกงานในตางประเทศ โดยไป

ฝกงานกับหนวยงานที่มีขอตกลงความรวมมือกับคณะฯ รวมทั้งยังมีการจัดสรรทุนฝกงานใหกับนักศึกษาอีกดวย 

ฝายวิเทศสัมพันธ 

3) ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดทําแบบสอบถามถึงความจําเปนเร่ือง

ทุนการศึกษา ความตองการใชคอมพิวเตอรโนตบุกของนักศึกษา และความชวยเหลือคาอินเทอรเน็ต ขอมูลที่ได

นําไปใชประกอบการจัดสรรทุนชวยเหลือ เชาโนตบุก เงินชวยเหลือคาอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษา 

ฝายการนักศึกษา 

ตารางท่ี 3.7 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1) นักศึกษาป 1 เขารวมงานปฐมนิเทศที่ทางงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรเพื่อใหขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติและ

ดําเนินการในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย  และเขารวมงานปฐมนิเทศของแตละสาขาวิชาเพื่อทําความรูจักกับอาจารยผูสอนและรับฟงขอมูล

ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา รวมถึงการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

งานบณัฑิตศึกษา 

2) งานบัณฑิตศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาปริญญาตรีตอปริญญาโท จํานวน 14 ทุนๆ ละ 50,000 

บาท เพื่อชวยเหลือคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชสอยเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโท 

งานบัณฑิตศึกษา 
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วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

3) ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดทําแบบสอบถามถึงความจําเปนเพื่อชวยเหลือ

ในเร่ืองตางๆ เชน ทุนชวยเหลือดานการเงินในสถานการณโควิด จํานวน 8 ทุนๆ ละ 4,000 บาทและ3333 บาท 

งานบัณฑิตศึกษา 

4) งานบัณฑิตศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ผานประธาน

หลักสูตร/ผูอํานวยการโครงการ และทางเฟซบุกและอีเมลของนักศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา 

5) งานบัณฑิตศึกษาใหขอมูลและประสานจัดทําเอกสารเพื่อขอผอนผันคาธรรมเนียมตามระบบที ่มธ.กําหนด งานบัณฑิตศึกษา 

6) นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรไดตามหองที่จัดสรรไว คือ หองศูนยการเรียนรูราชนครินทร หองงาน

บัณฑิตศึกษา และหองชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษ และสามารถยืมโนตบุกหองงานบัณฑิตศึกษาได 

งานบัณฑิตศึกษา 

ตารางท่ี 3.8 การพัฒนาความสัมพันธกับผูใชบริการโครงการบริการสังคม  
วิธีการ ผูรับผิดชอบ 

1) จัดโปรโมชั่น เรียน 3 ฟรี 1 คอรส ซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง และกลับมาเรียนตอคอรสอื่นๆ โครงการบริการสังคม 

2) สงขอมูลคอรสเปดอบรมใหกับหนวยงานตางๆ และผูเขารับบริการในรุนกอนๆ โครงการบริการสังคม 

3) สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารยในแตละรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนขั้นสูงตอไป โครงการบริการสังคม 

4) การเปล่ียนหนา facebook page  และสราง Line@ เพื่อประชาสัมพันธขาวสารขอมูล พรอมทั้ งสราง

ความสัมพันธกับผูใชบริการ ทั้งกลุมผูเรียนเกา และผูเรียนในอนาคต 

โครงการบริการสังคม 

 

3.2 ความผูกพันลูกคา 

ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนๆ 

  (1) การจัดการความสัมพันธ  

   (1.1) ระดับปริญญาตรี  

(1.1.1) ฝายบัณฑิตศึกษาจัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทในคณะ

ศิลปศาสตรใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(1.1.2) ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ผานเพจ Facebook “คณะศิลปศาสตร 

ธรรมศาสตร” เชน การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารยและนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลท่ีสรางชื่อเสียงใหกับคณะ 

บทความ/คลิปสัมภาษณ/รายการโทรทัศนท่ีอาจารยไปนําเสนอ เปนตน 

(1.1.3) คณะติดตั้งจอภาพท่ีบริเวณโถงชั้น 1 เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม 

(1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา  

      (1.2.1) ฝายบัณฑิตศึกษาประชาสัมพันธเรื่องทุนการศึกษา ทุนวิจัยท้ังภายใน

และภายนอกคณะฯผานทางเฟซบุก และทางประธานหลักสูตร 

(1.2.2) คณะฯ มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับ

หลักสูตร มีคลิปวิดิโอแนะนําหลักสูตร สวนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

กิจกรรมทางวิชาการตางๆ จะใชชองทางเฟซบุกของบัณฑิตศึกษาและของแตละหลักสูตร มีการเผยแพรขอมูล

งานวิจัยผลงานของนักศึกษาผานทางชองทางตางๆ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณและความผูกพันกับผูเรียน 

(1.2.3) ฝายบัณฑิตศึกษาและฝายวิชาการของแตละหลักสูตร จัดกิจกรรมทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง อาทิ การเสวนาวิชาการระดับหลักสูตร การฝกอบรม การประชุมวิชาการระดับชาติสรรพ

ศาสตร สรรพศิลป รวมถึงการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ชองทางประชาสัมพันธไดแก  
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ตารางท่ี 3.9 ชองทางประชาสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา 

ชองทาง

ประชาสัมพันธ 

ชองทางประชาสัมพันธ ผูรับผิดชอบ 

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

• https://arts.tu.ac.th/doctorate 

ผูชวยคณบดีฝายส่ือสารองคกร/ฝาย

ส่ือสารองคกร 

เว็บไซตแตละ

หลักสตูร 

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

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

• http://grad.tu-japanese.org/home 

ผูชวยคณบดีฝายส่ือสารองคกร/ฝาย

ส่ือสารองคกร/ประธานหลักสูตร/

ผูอํานวยการโครงการ 

Facebook/ 

twitter 

• https://www.facebook.com/งานบณัฑิตศึกษา-คณะศิลปศาสตร-  

• https://www.facebook.com/TranslationTU-254782227913613/ 

• https://www.facebook.com/HistoryatThammasat 

ฝายบัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร 

E-mail • graduate@arts.tu.ac.th 

 

รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร

และบัณฑิตศึกษา/ฝายบัณฑิตศึกษา 

ประชุมผูบริหาร

พบนักศึกษา 

• zoom meeting  รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร

และบัณฑิตศึกษา/ฝายบัณฑิตศึกษา 

   (1.3) โครงการบริการสังคม ไดแก Facebook Liberal Arts Lifelong Learning 

  (2) การเขาถึงและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนๆ โดยการสืบคนและเผยแพรขอมูล

สารสนเทศสําหรับผูเรียนผานชองทาง ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.10 ชองทางการสืบคนและเผยแพรขอมูลสําหรับผูเรียนปจจุบันและผูเรียนใหม 

ชองทาง ขอมูล 

1) เว็บไซตคณะศิลปศาสตร ขอมูลหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก, 

การโครงการบริการสังคม งานประชุมวิชาการ เปนตน 

2) เว็บไซตขอมลู TCAS ของคณะศลิปศาสตร ขอมูลเกณฑการรับสมัครทุกรอบแยกตามสาขาวิชา 

3) เพจ Facebook “งานบริการการศึกษา คณะศลิปศาสตร 

มธ.” และ “ฝายการนักศึกษาศลิปศาสตร มธ.” 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน เชน การลงทะเบียน การ

เพ่ิม ลด ถอนรายวิชา การขอโควตา การขอทุนการศึกษา เปนตน 

4) เพจ Facebook “คณะศลิปศาสตร ธรรมศาสตร” ขอมูลตางๆ เก่ียวการเรียนการสอน เชน โครงการแลกเปลี่ยน งาน

เสวนาวิชาการ งานประชุมวิชาการ เปนตน 

5) เพจ Facebook ของแตละสาขาวิชาในระดับปรญิญาตร ี ขอมูลตางๆ เก่ียวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โครงการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 3.11 จัดบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม 

กลุมผูใชบริการ บริการ 

1) ผูดอยโอกาส หรือ

แกปญหาสังคม 

เชน การบรรยายเรื่องการรับมือในภาวะวิกฤติในชวง COVID 19 ของสาขาวิชาจิตวิทยา การจัด

นิทรรศการเก่ียวกับ Geographical Indication (GI) พรอมท้ังเชิญผูประกอบการมาจําหนายสินคา 

2) ผูประกอบอาชีพ

ตางๆ 

การพัฒนาทักษะสําหรับผูประกอบอาชีพตางๆ เชน โครงการจิตอาสาบริการวิชาการแกสังคมดาน

ภูมิศาสตร: ความรูเรื่องพืชเศรษฐกิจทางเลือกแกเกษตรกร การอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยใหกับครู

ภาษาไทย โครงการ TU English Help Desk ตอบปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับ

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ โครงการอบรมทักษะดานภูมิศาสตรใหกับครูผูสอนภูมิศาสตร 

https://arts.tu.ac.th/doctorate
https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-Liberal-Arts-Graduate-Studies-TU-103024548007281/?__cft__%5b0%5d=AZVNTS1kka7VLmf48GKTKa3IpxRvrMtzYR1T5aOpPaemV6jDy1IaciNo7p8Cwy45y0Zhxp_1BMhBrfUc5z6Z0v-lJu4yzdG5ztKbbuwzuTNYqdsQ9fXcX8sN4sNhs2KhJr0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/HistoryatThammasat
mailto:graduate@arts.tu.ac.th
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กลุมผูใชบริการ บริการ 

3) เยาวชน การพัฒนาเยาวชน เชน โครงการอบรมมัคคุเทศกรุนเยาว ใหกับเยาวชนผูอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งเปนชุมชนใกลเคียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   

4) ประชาชนท่ัวไป การจัดอบรม และเสวนาทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการในหัวขอตางๆ ระหวาง

นักวิชาการแขนงตางๆ ภายใตช่ือ ศิลปเสวนา และการจัดอบรมหัวขอเฉพาะผานชองทาง Liberal Arts 

Lifelong Learning เชน การเสวนา และอบรมดานวรรณกรรม เปนตน 

(3) การจัดการขอรองเรียน  

(2.1) ระดับปริญญาตรี มีข้ันตอนดังภาพท่ี 3.1 โดยในปท่ีผานมางานบริการ

การศึกษารับเรื่องรองเรียนท้ังหมด 2 เรื่องและสามารถจัดการทุกเรื่องใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน 

 
ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนระดับปริญญาตรี 

ท้ังนี้ในปท่ีผานมา ฝายวิชาการไดรับเรื่องรองเรียนผานชองทางดังกลาวรวมท้ังสิ้น 2 

กรณี โดยเปนการรองเรียนปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของอาจารยท้ังสองกรณี แตละกรณีรอง

คณบดีฝายวิชาการไดแตงตั้งคณะกรรมเพ่ือพิจารณาขอรองเรียน และไดจัดประชุมเพ่ือใหผูรองเรียนและผูถูก

รองเรียนไดชี้แจงขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไข ฝายวิชาการดําเนินการหาทางแกไขทุกกรณี

ไดแลวเสร็จภายในเวลา 1 เดือน และเปนท่ีพอใจตอท้ังผูรองและผูถูกรอง 

 (2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.2 ข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ท้ังนี้ในปการศึกษาท่ีผานมางานบัณฑิตศึกษาไดรับเรื่องรองเรียนท้ังหมด 1 เรื่อง เก่ียวกับ

การขอขยายเวลาการศึกษาหลังทราบผลสอบวิทยานิพนธแลว ซ่ึงรองคณบดีบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษา

ไดตรวจสอบขอมูลและเจรจากับผูเก่ียวของ และจัดการประชุมเพ่ือรับฟงปญหา ซ่ึงทางหลักสูตรไดชี้แจงหลักคิดและ

นักศึกษายื่นคํารองที่

งานบริการการศึกษา

งานบริการฯ รวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวของ

งานบริการฯ นําเอกสาร

เสนอรองคณบดีฝาย

วิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการ

พิจารณาเอกสาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

แตงต้ังคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาขอรองเรียน

งานบริการฯ จัดประชุม

ผูรองและผูถูกรองเรียน

ช้ีแจงขอมูล

คณะกรรมการพิจารณา

แนวทางแกไขปญหา

คณะกรรมการแจง

แนวทางแกไขปญหา

ผูรองแลผูถูกรอง

ย่ืนคาํรอ้งพรอ้มเอกสารประกอบ

ไดท่ี้งานบณัฑติศกึษา 

หวัหนา้กลุ่มงานบณัฑติศกึษารวบรวม

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและเสนอตอ่รองคณบดี

ฝ่ายบรหิารท่าพระจนัทรแ์ละบณัฑติศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบรหิารทา่

พระจนัทรแ์ละบณัฑติศกึษา

พิจารณาเอกสาร

รองคณบดีฝ่ายบรหิารทา่พระจนัทร ์

และบณัฑติศึกษาจดัประชมุโดยเปิด

โอกาสใหท้ัง้ผูร้อ้งและผูถ้กูรอ้งเรยีน

หรอืผูเ้ก่ียวขอ้งไดชี้แ้จงขอ้มลู

กรณีท่ีจาํเป็น 

อาจมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาขอ้รอ้งเรยีน

คณะกรรมการพิจารณาขอ้

รอ้งเรยีนเสนอแนะแนวทางแกไ้ข

ปัญหาและแจง้ผูร้อ้งและผูถ้กูรอ้ง

ต่อไป
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แนวปฏิบัติท่ีดําเนินการแกผูถูกรองเรียนโดยมีผูบริหารรวมพูดคุยดวย อยางไรก็ตาม หากปญหารองเรียนไมสามารถ

หาขอยุติได อาจจําเปนตองตั้งกรรมการพิจารณาขอรองเรียนในลําดับตอไป เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอท้ังสองฝาย  

   (2.3) โครงการบริการสังคม เม่ือมีขอรองเรียน กรรมการบริการวิชาการแกสังคม จะ

นํามาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และใหขอมูลปอนกลับกับผูท่ีเก่ียวของ ในปท่ีผานมา ไมมีขอรองเรียน 

ท้ังนี้ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงระบบการสรางความผูกพันกับผูเรียน และลูกคากลุม

อ่ืนๆ ไดแก จํานวนศิษยเกาท่ีมาเปนวิทยากร และจํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา 

ข. การคนหาความประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน และ ค. การใช

ขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด 

 (1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน ดังตารางท่ี 3.12-3.15  

ตารางท่ี 3.12 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับปริญญาตรี 
วิธีการ ประเด็นการประเมิน ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

1) แบบประเมิน

การสอน 

ความพึงพอใจดาน

เนื้อหารายวิชา วธิีการ

สอน และการวัดผล 

เว็บไซตของ

สํานักทะเบียน 

ทุกส้ิน

เทอม 

อาจารยผูสอน คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรนําผลการ

ประเมินปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนในคร้ังถัดไป 

สํานักทะเบียน/รองคณะบดี

ฝายวิชาการ/ผูชวยคณบดีฝาย

มาตรฐานหลักสูตร/งานบริการ

วิชาการ/ประธานหลักสูตร 

2) แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

หลักสูตร 

ความพึงพอใจตอ

หลักสูตร 

แบบสอบถาม 

online 

ทุกป

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นําผลการประเมินไปรายงานใน 

มคอ.7 และนําไปใชปรับปรุง

การเรียนการสอนตอไป 

รองคณบดีฝายวิชาการ/ผูชวย

คณบดีฝายมาตรฐานหลักสูตร/

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) แบบประเมิน

เฉพาะกจิ/สอบถาม 

สํารวจปญหาและ

ความพึงพอใจตอ

การเรียนออนไลน 

สภาพปญหาและความ

พึงพอใจตอการเรียน

ออนไลน ขอรองเรียน

ของนักศึกษา จาก

ปญหาโควิด-19 

แบบสอบถาม 

online 

กุมภาพันธ ฝายวิชาการรวบรวมขอมูลแจง

ใหกับอาจารยในคณะ พรอมทั้ง

ขอความรวมมอืจากอาจารย

เพื่อแกไขปญหาและขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ/

ประธานหลักสูตร 

4) กรณีลาออก

กลางคัน/

แบบสอบถามการ

ลาออกกลางคัน 

สาเหตุการลาออกและ

แผนการศึกษาใน

อนาคตของนักศึกษาที่

ลาออกกลางคัน 

แบบสอบถาม ชวงที่

นักศึกษา

ลาออก 

คณะนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง

หลักสูตรและการทาํงาน เพื่อให

อัตราการลาออกลดลง 

รองคณบดีฝายวิชาการ/

ประธานหลักสูตร/อาจารยที่

ปรึกษา 

ตารางท่ี 3.13 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิธีการ ประเด็นการประเมิน ชองทาง เวลาที่

เก็บขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

1) แบบประเมิน

การสอน 

ความพึงพอใจดาน

เนื้อหารายวิชา วธิีการ

สอน และการวัดผล 

เว็บไซต

ของสํานัก

ทะเบียน 

ทุกส้ิน

เทอม 

อาจารยผูสอน คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรนําผลการ

ประเมินปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนในคร้ังถัดไป 

รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร

และบัณฑิตศึกษา/ผูชวยคณบดีฝาย

มาตรฐานหลักสูตร/สํานักทะเบยีน/

งานบัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร 

2) แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

หลักสูตร 

ความพึงพอใจตอ

หลักสูตร 

แบบสอบ

ถาม 

online 

ทุกป

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร

นําผลการประเมินไปราย งาน

ใน มคอ.7 และนําไปใชปรับปรุง

การเรียนการสอนตอไป 

รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร

และบัณฑิตศึกษา/ผูชวยคณบดีฝาย

มาตรฐานหลักสูตร/งาน

บัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร 
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วิธีการ ประเด็นการประเมิน ชองทาง เวลาที่

เก็บขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

3) แบบประเมิน

เฉพาะกจิ/สํารวจ

ปญหาและความ

พึงพอใจตอการ

เรียนออนไลน 

สภาพปญหาและความ

พึงพอใจตอการเรียน

ออนไลน ขอรองเรียน

ของนักศึกษา จากปญหา

การแพรระบาดโควิด-19 

แบบสอบ

ถาม 

online 

กุมภาพันธ ฝายวิชาการรวบรวมขอมูลแจง

ใหกับอาจารยในคณะ พรอมทั้ง

ขอความรวมมอืจากอาจารย

เพื่อแกไขปญหาและขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร

และบัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร 

4) พูดคุยกรณี

ลาออกกลางคัน 

เหตุผลความจําเปน 

กรณีที่ขอลาออก เสนอ 

แนะแนวทางการแกไข 

พูดคุย ชวงที่

นักศึกษา

ลาออก 

เสนอแนะแนวทางการแกไข หลักสูตร/อาจารยที่ปรึกษา 

ตารางท่ี 3.14 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการการบริการวิชาการ 
วิธีการ ประเด็นการประเมิน ชองทาง เวลาที่เก็บ

ขอมูล 

การนําไปใช ผูรับผิดชอบ 

1) บริการวารสาร 

     (1.1) เก็บ

แบบสอบถามจาก

ผูรับบริการ

วารสารของคณะ 

ความพึงพอใจที่มีตอการ

รับบริการ

วารสารวิชาการของคณะ 

 Google 

Form และ

แบบสอบถาม 

หลังการรับ

บริการ 

นําไปปรับปรุงการวางแผน บริหารจัด 

การ คัดเลือกบทความ และกระบวน 

การที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนอง

ผูรับบริการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

นวัตกรรม/ฝายวารสาร 

2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม 

     (2.1) เก็บ

แบบสอบถามจาก

ผูเรียน 

ความพึงพอใจที่มีตอ

หลักสูตร อาจารยผูสอน 

การใหบริการ และการ

นําความรูไปใชประโยชน 

 Google 

Form และ

แบบสอบถาม 

หลังจบ

หลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน

หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต 

พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให

การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 

     (2.2) ระดม

ความคิดเห็นจาก

อาจารยผูสอน 

การจัดการเรียนการสอน  

การวางหลักสูตร การ

บริหารจัดการคอรส  

การประเมินผลผูเรียน 

ประชุมอาจารย

ผูสอน 

หลังจบ

หลักสูตร  

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน

หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต 

พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให

การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 

2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม 

     (2.1) เก็บแบบ 

สอบถามจากผูที

สมัครอบรมแบบไม

เก็บคาธรรมเนียม 

เนื้อหาวิชาที่สนใจจะ

เรียน หรือทักษะที่

ตองการพัฒนา ความ

คาดหวังของผูเรียน 

Google Form ชวงรับ

สมัคร 

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน

หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต 

พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให

การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 

     (2.2) เก็บ

แบบสอบถามจาก

ผูเรียน 

ความพึงพอใจที่มีตอ

หลักสูตร อาจารยผูสอน 

การใหบริการ และการ

นําความรูไปใชประโยชน 

Google Form หลังจบ

หลักสูตร 

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน

หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต 

พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให

การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รองคณบดีฝายการคลัง

และบริการสังคม/งาน

บริการสังคม 

 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารนั้น สอบถามประเด็นเรื่องความ

นาเชื่อถือของวารสาร ความสะดวกในการติดตอประสานงาน และความพึงพอใจในการใชบริการ ท้ังนี้คณะฯ มี

ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของนักศึกษา และผูรับบริการดังตารางท่ี 3.15 
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ตารางท่ี 3.15 ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของนักศึกษา และผูรับบริการ 

กลุม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

(1) นักศึกษา

ระดับ

ปริญญาตร ี

1) ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามคณุลักษณะ GREAT ภาพท่ี 7.53 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลกัสูตร ระดับปริญญา

ตร ี

ภาพท่ี 7.54 

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสตูร ระดบัปริญญาตรี (โครงการ

ปกติ) 

ภาพท่ี 7.55 

4) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสตูร ระดบัปริญญาตรี (โครงการ

พิเศษภาษาไทย) 

ภาพท่ี 7.56 

5) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสตูร ระดบัปริญญาตรี (โครงการ

พิเศษภาษาอังกฤษ) 

ภาพท่ี 7.57 

6) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม ภาพท่ี 7.64 

7) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปรญิญาตร ี ภาพท่ี 7.65 

8) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปรญิญาตรี (โครงการปกติ) ภาพท่ี 7.66 

9) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปรญิญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย) ภาพท่ี 7.67 

10) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปรญิญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) ภาพท่ี 7.68 

(2) นักศึกษา

ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

11) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลกัสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ภาพท่ี 7.59 

12) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลกัสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 

ภาพท่ี 7.60 

13) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลกัสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) 

ภาพท่ี 7.61 

14) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลกัสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

ภาพท่ี 7.62 

15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา ภาพท่ี 7.70 

16) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) ภาพท่ี 7.71 

17) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) ภาพท่ี 7.72 

18) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) ภาพท่ี 7.73 

(3) 

ผูรับบริการ

วิชาการ 

19) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) ในภาพรวม ภาพท่ี 7.79 

20) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา (โครงการอบรม) ภาพท่ี 7.80 

21) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสียคาใชจาย ภาพท่ี 7.81 

22) ความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโครงการบริการสังคมท่ีมีตอประโยชนท่ีไดรับ (ภาพรวม) ภาพท่ี 7.83 

23) ความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโครงการบริการสังคมท่ีมีตอประโยชนท่ีไดรับจาก

โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา) 

ภาพท่ี 7.84 

24) ความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโครงการบริการสังคมท่ีมีตอประโยชนท่ีไดรับจาก

โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย) 

ภาพท่ี 7.85 
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4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (90 คะแนน) 
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ  

 ก. การวัดผลการดําเนินการ 

  (1) การวัดผลการดําเนินการ คณบดีและคณะผูบริหารท่ีรับผิดชอบพันธกิจ ระบบงานหลัก 

รวมถึงระบบงานสนับสนุน เปนผูพิจารณากําหนดตัวชี้วัด กําหนดผูรับผิดชอบตามในแตละตัวชี้วัด เพ่ือเปนการ

ประเมินกระบวนการทํางาน และผลการดําเนินงานตามกลยุทธของคณะฯ แลวนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

กระบวนการทํางานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ท้ังนี้ตัวชี้วัดดังกลาวมาจาก 3 แหลง ไดแก (1) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ (2) ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี และ (3) ตัวชี้วัด

EdPEx ดังตารางท่ี 4.1  

สําหรับการถายทอดตัวชี้วัดนั้น พิจารณาจากบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในแตละลําดับชั้น 

หลังจากนั้นมีการจัดประชุมเพ่ือถายทอดตัวชี้วัดไปยังหัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการโครงการ/ หัวหนาสาขา/ 

เลขานุการคณะฯ/ หัวหนางาน/ ผูจัดการโครงการ ตลอดจนถึงบุคลากรแตละฝาย แตละหนวยงาน โดยมีการ

ติดตามผล วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงานวิธีการและกลไกการรวบรวมขอมูล รวมถึงการปรับปรุงผล

การดําเนินงานจากขอมูลท่ีมี เปนลําดับข้ันตอนจากผูปฏิบัติถึงหัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน และผูบริหาร

ระดับสูงของคณะฯ ตามลําดับ ดังภาพท่ี 4.1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 กระบวนการในการวัดผล 

คณบดี 

ผูบริหารคณะฯ ระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี  

หัวหนาภาควชิา/

สาขาวชิา 

เลขานุการคณะฯ 

หัวหนางาน  

หัวหนากลุมงาน 

ผูอํานวยการโครงการ

พิเศษ 

ผูจัดการโครงการ

พิเศษ 

อาจารย 

เจาหนาที่ระดับปฏบิัติการ 

ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพฯ รวมรวบ ติดตาม และวิเคราะหขอมูล และวัดผลตามตัวชี้วัด 

ติด
ตา

ม 
ปร

ะเ
มิน

ผล
 แ

ละ
ปร

ับป
รุง

กร
ะบ

วน
กา

ร 

ปร
ับป

รงุ
ผล

กา
รด

าํเ
นิน

งา
นต

าม
ตวั

ชีว้
ดั 



หนา 45 
 

ตาราง 4.1: ท่ีมาของตัวชี้วัด ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
หมวด 7 ผลลัพธ ตัวชี้วดัผลลัพธที่เลือก แหลงที่มาของตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตวัชี้วัด 

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ    

7.1ก ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการท่ี

มุงเนนลูกคา (ผลลัพธดานการเรียนรูของ

ผูเรียนและกระบวนการที่ตอบสนองผูเรียนและ

ลูกคากลุมอื่นอยางไร)  

7.1ก1 คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาที่เขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next Generation 

Leadership) /Entrepreneur /Digital skills 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวจิัย  

7.1ก2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ   

1) รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่กําหนดไว ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

2) รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา 

3) รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

4) รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา 

7.1ก3 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่สาม ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวจิัย 

7.1ก4 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา (โครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพเิศษ

ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

งานบริหารการศึกษาและวิจยั 

7.1ก5 รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่นาํเสนอผลงานในเวทีวชิาการระดับชาติ ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิชาการ/กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

7.1ก6 จํานวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจยัจากภายนอก ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบัณฑิต/กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

7.1ก7 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา 

7.1ก8 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีตอการจัดสถานที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา 

7.1ก9 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูล

ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง* รวม proceeding 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.1ก10 จํานวนโครงการวจิัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.1ก11 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 
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หมวด 7 ผลลัพธ ตัวชี้วดัผลลัพธที่เลือก แหลงที่มาของตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตวัชี้วัด 

7.1ก12 อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวจิัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทนุภายใน ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.1ก13 จํานวนตําราทีพ่ิมพเผยแพรสูสาธารณะ ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.1ก14 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม 

7.1ก15 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 

(โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม 

7.1ก16 ตัวชี้วัดสําคัญที่ตอบสนองตอความตองการของคณะฯ   

            1) บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมฯ) ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

            2) องคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการแกสังคมไทย  ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

            3) บริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม 

            4) การศึกษา สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริการ/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

            5) จาํนวนโครงการ/มาตรการรับมือกับภยัพิบัติและภาวะฉุกเฉินของคณะฯ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการทํางาน (ระบบหลังบาน-Back 

Office) 

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการ (ผลลัพธดานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร) 

(2) การเตรียมความพรอมตอภาวะ

ฉุกเฉิน (ผลลัพธของการเตรียมความพรอมตอ

ภาวะฉุกเฉนิคืออะไร) 

7.1ข1 อัตรารับนักศึกษาใหม  

1) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมทีก่าํหนด 

(โครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

2) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปริญญาโทภาษาไทย โครงการ

ปริญญาโทภาษาอังกฤษ ปริญญาเอกภาษาไทยโครงการปริญญาเอกภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวจิัยกลุมงาน

บัณฑิตศึกษา 

โครงการพิเศษ 

7.1ข2 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนดไว ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิเทศ/กลุมงานวิเทศสัมพันธ 

7.1ข3 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมในตางประเทศเมื่อเทียบกับแผน ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิเทศ/กลุมงานวิเทศสัมพันธ 

7.1 ข3-2 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก เปรียบเทียบระหวางคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดสถาบันเทยีบเคียงผลการ

ดําเนินงาน 

รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.1ข4 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 
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หมวด 7 ผลลัพธ ตัวชี้วดัผลลัพธที่เลือก แหลงที่มาของตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตวัชี้วัด 

7.1ข5 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนด ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.1ข6 รอยละของผลงานวิจัยที่รับทุนภายนอก ที่เสร็จตามเวลาที่หนวยงานกําหนด  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.1ข7 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (แบบเสียคาใชจาย)  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม 

7.1ข8 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject เปรียบเทียบระหวางคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดสถาบันเทยีบเคียงผลการ

ดําเนินงาน 

รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซ

อุปทาน  (outsourced ตางๆ มีงานอะไรบาง) 

7.1ค1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ.  ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.1ค2 รอยละของโครงการวิจัยทีจ่ัดจางจากหนวยงานภายนอกที่สามารถสงมอบงานงานไดตาม

สัญญาที่กําหนด 

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองคลัง/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั  

7.1ค3 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ดูรายละเอยีดจากฟอรม 7.5) ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ 

7.1ค4 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษางานบณัฑิตศึกษา 

7.1ค5 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการทางจิตวิทยาและการปรึกษาที่ไดรับบริการ

ตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.) 

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี ผช.พัฒนาฯ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.2 ผลลัพธดานลูกคา    

7.2ก ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคา

กลุมอื่น (ผลลัพธความพึงพอใจและความไมพึง

พอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นคืออะไร) 

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคา

กลุมอื่น (ผลลัพธดานความผูกพันของผูเรียน

และลูกคากลุมอื่นคืออะไร 

7.2ก1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.2ก2 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร (ปริญญาตรี

โครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษภาษา อังกฤษ ระดับ

บัณฑิตศึกษาโครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.2ก3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ปริญญาตรีโครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการ

พิเศษภาษาอังกฤษ บัณฑิตศึกษาโครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพเิศษ

ภาษาอังกฤษ) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.2ก4 ความไมพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอหลักสูตรและบริการดานอื่นๆ ของคณะ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษา/งานบัณฑิต 

7.2ก5 ความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอคณะ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษา/งานบัณฑิต 

7.2ก6 ความผูกพันของนักศึกษาและศิษยเกาที่มีตอคณะ   

1) จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร  ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/ฝายการนักศึกษา 
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หมวด 7 ผลลัพธ ตัวชี้วดัผลลัพธที่เลือก แหลงที่มาของตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตวัชี้วัด 

2) จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนนุจากศิษยเกา ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา 

7.2ก7 รอยละของนักศึกษาที่มาจากการประชาสัมพันธเชิงรุก  ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษา/งานบัณฑิต 

7.2ก8 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม 

1) โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา 2)โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย 

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม 

7.2ก9 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย   

1) ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการของคณะ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

2) ความพึงพอใจของผูปกครอง ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวจิัย 

3) ความพึงพอใจของศิษยเกา ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา 

4) ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวิจัย ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวจิัย 

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร    

7.3ก ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

(1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของ

บุคลากร  

(2) บรรยากาศการทํางาน (ผลลัพธดาน

บรรยากาศการทํางานคืออะไร) 

(3) ความผูกพันของบุคลากร  

(4) การพัฒนาบุคลากร  

7.3ก1 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก* ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองบริหารงานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก2 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริหารงานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

1) จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

2) จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก3 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก4 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจาํนวนอาจารยที่ไดรับเชิญ

เปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ/กลุม

งานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.3ก4-2 จํานวนอาจารยทั้งหมด ปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยชาวตางประเทศ 

เปรียบเทียบกับคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดสถาบันเทยีบเคียงผลการ

ดําเนินงาน 

รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.3ก5 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายวิชาการ (แยกขอมูลตามอายุงาน) ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก6 ความพึงพอใจของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยที่มีตอการบริหารโครงการ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั 

7.3ก6 รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทกัษะใหกบับุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการได ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก7 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะในดานตางๆ ตรงความตองการของบุคลากร*** ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 
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หมวด 7 ผลลัพธ ตัวชี้วดัผลลัพธที่เลือก แหลงที่มาของตัวชี้วดั ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตวัชี้วัด 

7.3ก8 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ*** ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก9 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายสนับสนุน (แยกขอมูลตามอายุงาน) ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก10 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.3ก11 ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรฯ    

7.4ก การนําองคกรการกํากับดูแล

องคกร 

(1) การนําองคการ  

(2) การกาํกับดูแล (ผลลัพธดานภาระ

รับผิดชอบของการกาํกับดูแลคืออะไร 

(3) กฎหมาย ขอบังคับและการรับรอง

มาตรฐานคืออะไร) (4) จริยธรรม (5) สังคม  

7.4ก1 รอยละของบุคลากรที่รับทราบวสัิยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคกร  ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวางแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.4ก2 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมลู วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน และการ

สรางความผูกพัน (นกัศึกษา ผูปกครอง บุคลากรสายวิชาการชาวไทย ชาวตางชาติ 

บุคลากรสายสนับสนุน กรรมการคณะ ผูใชบัณฑิต) 

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx ผช.ส่ือสารองคกร/ฝายส่ือสารองคกร 

7.4ก3 ระดับความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ   ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองวางแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.4ก4 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด (บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ผูปกครอง) 

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองบริหาร/รองวิชาการ/ 

งานบริหารและทรัพยากรมนุษย/ฝายการนักศึกษา 

7.4ก5 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ไฟฟา ,ประปา ,กระดาษ) ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองบริการ/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ 

7.4ก6 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอคณะ จากการไดรับสนับสนุนบริการทางวชิาการ หรือความ

ชวยเหลืออื่นๆ 

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม 

7.4ขผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบติั  7.4ข1 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.4ข2 ผลการประเมินกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

7.5 ผลลัพธดานการเงินและตลาด    

7.5ก ผลลัพธดานการเงินและตลาด 

(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณ

และการเงิน  

(2) ผลการดําเนินการดานตลาด  

7.5ก1 สัดสวนงบประมาณที่พึ่งพารัฐกบัรายไดของหนวยงาน ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ 

7.5ก2 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ 

7.5ก3 สัดสวนรายไดในแตละพันธกิจ (การเรียนการสอน การบริการวิชาการ วจิัย) ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ 

7.5ก4 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตามพันธกจิ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ 

7.5ก5 สถานะเงินสะสมของคณะฯ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองคลัง/ฝายบัญชี 

7.5ก6 จํานวนเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของคณะฯ ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx รองคลัง/ฝายบัญชี 
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คณะฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวัดผลการดําเนินการ แบงตามประเภทแหลงขอมูลและการ

นําไปใชประโยชน คือ 1) ขอมูลการบริหารงานภายใน แบงตามเปน 3 ระดับตามตารางดานลาง 

ตารางท่ี 4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละระดับ 

ระดับ การเก็บขอมูล 

1) ระดับปฏิบัติการ เก็บขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานแบบสะสมรายเดือน และรายป โดยมีการเก็บขอมูลในฝายการ

บริการการศึกษา การบริการสังคม และการวิจัย 

2) ระดับพันธกิจ /ระบบงาน เก็บรวบรวมขอมูลจากระดับปฏิบัติการ นําสงแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ เพ่ือการวิเคราะหและ

ประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติการรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะตามระบบ และจัดทํารายงานประจําป  

3) ระดับกลยุทธ งานแผนรวบรวมขอมูลเสนอคณะผูบริหาร เพ่ือใชทบทวนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป 

2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ ใชกลไกการทํางานแบบมีสวนรวมในการพิจารณาเลือกและสรางความ

ม่ันใจในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ โดยนําขอมูลและสารสนเทศตามตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินการมาวิเคราะห สังเคราะหและนําผลท่ีไดมาใชในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ/โครงการ 

และการถายทอด เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและการเรียนรู โดยจัดเก็บไวในระบบขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงนําไปใชเพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจในระดับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการ  

นอกจากนี้ ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะนํามาใชในการทบทวนแผนกลยุทธอยางตอเนื่องทุกป ตามกรอบ

ยุทธศาสตรของคณะฯ นอกจากนี้คณะยังเริ่มมีการคัดเลือกคูเทียบเคียงท่ีมีความสามารถเฉพาะดานและมีภารกิจท่ี

ใกลเคียงกับคณะฯ โดยไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพดําเนินการบันทึกและเก็บรวบรวมขอมูลในระบบ

ฐานขอมูล และจัดใหมีการสื่อสาร /รายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือเนนย้ําใหผูเก่ียวของปฏิบัติงานตามภารกิจให

บรรลุเปาหมาย โดยนําเสนอขอมูลในมิติตาง ๆ เชน จํานวนผูเขารับบริการ ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการ เปนตน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏบิัติการของคณะฯ 

3) ความคลองตัวของการวัดผล คณะฯ มีระบบวัดผลการดําเนินงานการ แบงไดเปน 3 ดาน ดังนี้  

(3.1) ดานการผลิตบัณฑิต รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบ

ขอมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝายวิชาการรับผิดชอบขอมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอมูล

ท่ีรวบรวมนั้น ไดรวบรวมไวผานหลายชองทาง จากกลุมผูเรียนปจจุบัน กลุมท่ีกําลังจะศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

และระดับปริญญาตรี ตลอดจนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแลว โดยเนนการเก็บขอมูลเปนดังนี้ ดานนักศึกษาท่ีเรียน

ปจจุบัน ขอมูลท่ีเก็บจะเก่ียวกับการจัดสอบไลปลายภาค กลางภาคปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการของงานบริการ

การศึกษา การดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอมูลทุนการศึกษา ขอมูลติดตอนักศึกษา ดานนักศึกษาท่ี

กําลังจะศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ขอมูลท่ีเก็บจะเก่ียวกับ จํานวนผูสมัคร TCAS รอบ 1-3  

(3.2) ดานการวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบขอมูลและ

สารสนเทศของแหลงทุนวิจัยตาง ๆ ไดแก การเขารวมรับฟงการนําเสนอกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติของแหลง

ทุน เชน วช. สวก. หรือกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือนํามาเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ

คณาจารย โดยเก็บขอมูลเก่ียวกับทุนสนับสนุนจากแหลงท่ีมาตางๆ การประเมินผลงานวิชาการ รางวัลการตีพิมพ

เผยแพรผลงาน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล เตรียมความพรอมในการผลิตนักวิจัยรุนใหม  



หนา 51 
 

(3.3) ดานบริการการศึกษา รองคณบดีฝายการนักศึกษา รับผิดชอบในการเก็บขอมูลดานการ

บริการและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยไดทําเปนแบบสอบถาม เชน การจัดกิจกรรม/ โครงการ

นักศึกษา การออกคายจิตอาสา การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะความรู โดยรองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม

รับผิดชอบขอมูลดานความตองการของผูรับบริการระดับบุคคลและชุมชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประโยชน

ท่ีไดรับ และนํามาใชวางแผนการจัดกิจกรรมควบคูกับขอมูลดานงบประมาณ  

(3.3.1) ขอมูลดานการคลัง รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม รับผิดชอบขอมูล

ดานการบริหารการเงินและการเบิกจาย รวมถึงรายไดของคณะ โดยไดจัดเก็บขอมูลจากการจางบริษัท 168 

Advisory มาเพ่ือสอบทานระบบการทํางานดานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ และไดดําเนินการปรับปรุงระบบ

การทํางานในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) และวางระบบเพ่ือปรับปรุงการ

ทํางาน ในปงบประมาณ 2564 ตอไป 

(3.3.2) ขอมูลดานการบริหารและทรัพยากรมนุษย รองคณบดีฝายบริหารและ

ทรัพยากรมนุษย รับผิดชอบขอมูลดานสวัสดิการของบุคลากร และหนาท่ีการทํางานท้ังหมดของบุคลากรท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุน โดยไดจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนตัวชี้วัดในการประเมินความผูกพัน

องคกร เชน การคงอยู ขาดงาน รองทุกข ความปลอดภัย เพ่ือนํามาประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน 

ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีแนวทางการวิเคราะหผลการดําเนินการโดยใหแตละฝายท่ีรับผิดชอบ นําขอมูลท่ีไดจาก

การดําเนินการมาวิเคราะหและสรุปผล จากนั้นนํามารายงานในท่ีประชุมผูบริหาร เผื่อทบทวนผลและหาแนวทาง

ในการปรับปรุงรวมกัน โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

1) ศักยภาพดานตางๆ ขององคกร ประกอบดวย (1) ศักยภาพบุคลากรฝายวิชาการ (2) 

ศักยภาพบุคลากรฝายสนับสนุน (3) แหลงรายได/งบประมาณท่ีไดรับจากแหลงตาง ๆ (4) สิ่งสนับสนุนการทํางาน 

(5) ปจจัยภายนอกท่ีกระทบตอการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปการศึกษานี้คือการแพรระบาดของ covid-

19 (6) ความสามารถในการแขงขันดูจากมหาวิทยาลัยคูเทียบในดานตาง ๆ (7) ผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปท่ี

ผานมา และ (8) โอกาสในการพัฒนา อางอิงผลจาก SWOT analysis 

2) ผลจากการวิเคราะห นําไปสูการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน จากการวิเคราะห

ขอมูลในปงบประมาณ 2563 คณะฯ พบวาสวนท่ีตองดําเนินงานอยางเรงดวนในป 2564 มีดังตอไปนี้ 

(2.1) เพ่ิมขีดความสามารถของคณะในการพ่ึงพาตนเองดานการเงิน  ผูบริหารได

วางแผนกลยุทธในการลดรายจายและเพ่ิมรายได ในสวนของการลดรายจาย คณะกรรมการงบประมาณของคณะฯ 

และงานนโยบายและแผน ไดนํารายจายแตละสวนมาวิเคราะห และวางแผนในการลดรายจายอยางเปนรูปธรรม 

เชน การจัดทําแผนบุคลากร เพ่ือนําไปสู lean organization ในอนาคต การตัดรายจายท่ีซํ้าซอน การวางแผนการ

ใชทรัพยากรรวมกัน และการจัดทํา unit cost ของแตละหลักสูตร เพ่ือสะทอนตนทุนท่ีแทจริง จะเห็นไดวาในป 

2564 แมรายไดโดยรวมจะลดลง แตคณะสามารถประหยัดคาใชจายไดหลายสวน   

(2.2) ลดข้ันตอนความซับซอนของการขออนุมัติจัดทําโครงการตางๆ และการ

เบิกจาย สืบเนื่องจากการสํารวจปญหาและความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาท่ี เรื่องข้ันตอนขออนุมัติ
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โครงการและการเบิกจาย คณะจึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการขออนุมัติโครงการ ใหผูรับผิดชอบฯ สามารถสง

เอกสารขออนุมัติโครงการ ติดตามความคืบหนาในข้ันตอนตางๆ ประเมินผลโครงการ รวมถึงการเบิกจายและคืน

เงิน งานตางๆ สามารถดึงขอมูลในระบบไปใชได ผูบริหาร ระบบสามารถนําไปวิเคราะหการทํางานไดในอนาคตได  

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

(1) ผลการดําเนินงานในอนาคต ผลการทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาจะถูกนําวิเคราะห

และนํามาใชกําหนดนโยบายการทํางานในปตอไป โดยเริ่มจากสื่อสารผลการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนา

เบื้องตนใหประชาคมศิลปศาสตรทราบผานทางท่ีประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนประจําป โดยให

รองคณบดี/หัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบแตละฝายเปนผูแถลง จากนั้นจึงเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เพ่ือนําไปบูรณาการเขาสูแผนปฏิบัติการตอไป  

 (2) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม คณะฯ ดําเนินการปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2563 นี้ คณะฯ ยังไมมีการสังเคราะหผลการทบทวนใหเปน

สารสนเทศเพ่ือนําไปใช ท้ังนี้ คณะฯ ตระหนักดีวาขอมูลดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบรรลุผลตามกลยุทธ

ท่ีวางไว รวมถึงเปนการสรางนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน จึงมีแผนจะดําเนินการสรางระบบ

สารสนเทศใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2564  

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ก.ขอมูล และสารสนเทศ 

  (1) คุณภาพ คณะฯ มีนโยบายนําระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด จึงไดจัดทําระบบการเชื่อมตอขอมูลและสารสนเทศผานระบบเครือขายท้ังจากภายในคณะฯ และ

ภายนอก ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก คือ (1) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรในคณะฯ ท่ีเชื่อมตอ

ดวย LAN และ WiFi, Gateway Autentication (2) Website ตางๆ ภายใตการดูแลของคณะฯ, E-office, 

Facebook, Twitter, Instagram และ (3) ระบบประชุมไรกระดาษ, ระบบสารบรรณ, ระบบคลังความรู เปนตน  

โดยคณะฯ มีการจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือความถูกตองและเปนปจจุบันของตัวขอมูล มีการ

กําหนดผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการดําเนินการ สิทธิ์การเขาใชและการเขาถึงขอมูลเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล และ

กําหนดแนวทางในการสํารองขอมูลเพ่ือปองกันการสูญหายและปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  

นอกจากนี้ ในรอบปการศึกษา 2563 มีการดําเนินการดานสารสนเทศสองสวนหลักๆ เพ่ือความ

ตอเนื่องของการดําเนินงานภายในคณะฯ และการจัดการเรียนการสอน ไดแก (1) ทบทวนประสิทธิภาพโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการและการดําเนินการตางๆภายในคณะฯ เชน ระบบ E-office ระบบบริการจัดการ

โครงการ เปนตน โดยทางคณะฯ มีการประชุมรวมกับผูจัดทําระบบฯ ซ่ึงเปนบริษัทภายนอก เพ่ือสรุปปญหาการ

ดําเนินงานและแนวทางการแกไข เพ่ือใหทางผูจัดทําระบบฯ ปรับแตงระบบประจําปเพ่ือประสิทธิภาพโดยรวมของ

ระบบ และ (2) ตรวจสอบอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในคณะฯ เชน ระบบ Lan, ระบบ WiFi, 

Gateway Autentication เปนตน วามีปญหาหรือหมดอายุการใชงาน เพ่ือนําไปตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือตอไป  

  (2) ความพรอมใช คณะฯ ไดมอบหมายใหงานประชาสัมพันธและบริหารงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ใหคําแนะนําการใชระบบ/โปรแกรม ใหผูใชงาน เชน มีการ



หนา 53 
 

จัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับงานคลัง งานพัสดุและงานนโยบายและแผนงาน สําหรับดําเนินงานตางๆโดย

แตละฝายสามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับงบประมาณอุปกรณท่ีไดสั่งซ้ือไป เปนตน ท้ังนี้ในการพัฒนาระบบ จะมี

การดําเนินการรวมกันระหวางผูดูแลระบบจะดูและในสวนของรายละเอียดตางๆของอุปกรณท่ีเก่ียวของ การใช 

software ท่ีนํามาพัฒนาตองมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน เปนตน อีกสวนจะเปนผูใชระบบ ซ่ึงเปนผูใหขอมูล

และแจงถึงความตองการของระบบเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด สวนของ website 

คณะฯ ไดมีการจัดทําใหม โดยมีการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบ มีการใหขอมูลท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน 

ในปการศึกษา 2563 คณะกําลังดําเนินการพัฒนาระบบสารทนเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ตามความตองการของผูใช จึงยังไมไดมีการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศในดานความแมนยํา เชื่อถือได 

และเปนปจจุบัน โดยจะสามารถดําเนินการไดตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป 

   ข. ความรูของสถาบัน 

   (1) การจัดการความรู และ (2) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ คณะฯ ไดมีการจัดทําฐานขอมูลคลังปญญา

สถาบัน (Institutional Repository) เปนคลังความรูท่ีเปนแหลงรวบรวม เผยแพร ผลผลิตทางปญญาของบุคลากร

ในองคกรในรูปแบบดิจิทัลเขาถึงไดแบบเสรี โดยไดรวบรวมความรูประเภทตางๆ ของคณะ เชน รายงานวิจัย 

บทความวิจัย บทความวิชาการ เอกสารประชุมวิชาการ คลิปการสัมมนา วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ฯลฯ โดยเฉพาะ

ภาคนิพนธ ซ่ึงในปจจุบันหองสมุดมหาวิทยาลัยไดนําขอมูลภาคนิพนธปริญญาตรี และตัวระบบคลังปญญาสถาบัน

คณะไปเผยแพรตอในระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธและสารนิพนธของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

 
ภาพท่ี 4.2 ฐานขอมูลคลังปญญาสถาบัน คณะศิลปศาสตร (http://km-ir.arts.tu.ac.th/) 

  (3) การจัดการความรูระดับหนวยงาน คณะมีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

(3.1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรฝายตางๆ เพ่ือใหผูเขารวมสามารถนํา

องคความรูไปปรับใชกับการทํางานในหนวยงานของตนเอง เชน งานประชาสัมพันธฯ จัดอบรมการใช MS Excel 

งานวิจัยจัดอบรมการใช SPSS งานบริหารทรัพยากรมนุษยฯ จัดอบรมการบันทึกรายงานการประชุม  

(3.2) อบรมใหความรูแกบุคลากรโดยวิทยากรภายนอก  

(3.3) การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก 

นอกจากนี้ยังมีการจัดทําระบบสารสนเทศ ประกอบดวย (1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

บุคคล (2) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย (กําลังดําเนินการ) (3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการเงิน (ใช

ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย) (4) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและประเมินโครงการ  

อยางไรก็ตาม ในปการศึกษานี้ แมคณะฯ จะยังไมมีระบบกลางท่ีใชจัดการความรูของทุกฝาย แต

คณะมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการความรูในปการศึกษา 2564 ภายใตโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู 

เพ่ือนําไปสู Digital University ตามแผนกลยุทธคณะฯ ฉบับใหม (ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2565-2570) 

http://km-ir.arts.tu.ac.th/
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5. บุคลากร (85 คะแนน)   
 5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment)  

      ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

   (1) ความจําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง จากแผนกลยุทธและการวิเคราะหดาน

อัตรากําลังของคณะกรรมการวางแผนและอัตรากําลังไดวิเคราะหลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.1 การประเมินขีดความสามารถ และอัตรากําลัง 
กลุม ยุทธศาสตร ความตองการของ

หลักสูตร/ลูกคา 

วิธีการประเมิน ตัวชี้วดัในการประเมิน ผลการประเมิน 

สายวิชาการ 

(ไทย) 

-ผลักดันใหอาจารยมี

ผลงานวิชาการและมี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจาก

โลกวิชาการภายนอก 

-สรางงานวิจัยเชิงบูรณา

การที่มีผลกระทบสูงและ

ตอบสนองนโยบายวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ 

-อาจารยไดรับการ

พัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพทางวิชาการ

ตามความเชี่ยวชาญ

ของตนเอง 

-อาจารยไดรับการ

สงเสริม ผลักดันให

ผลิตงานวิจัย 

-คุณวุฒิการศึกษา 

-ประเมินจากแบบ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจาํป 

-ประเมินจาก

ผลงานตีพิมพของ

อาจารย 

 

-มีคุณวุฒิการศึกษา

ตามที่หลักสูตรตองการ 

-จํานวนอาจารยที่ไดรับ

การพิจารณาตําแหนง

วิชาการ 

-จํานวนผลงานตีพิมพ

เพิ่มขึ้น 

 

ตารางที่ P3 

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที ่7.81-

7.86 

 

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที ่7.92 

 

สายวิชาการ 

(ตางชาติ) 

-ผลักดันใหอาจารยมี

ผลงานวิชาการและมีชื่อ

เสียเปนที่ยอมรับจากโลก

วิชาการภายนอก 

-สรางงานวิจัยเชิงบูรณา

การที่มีผลกระทบสูงและ

ตอบสนองนโยบายวิจัย

ระดับนานาชาติ 

-อาจารยไดรับการ

พัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพทางวิชาการ

ตามความเชี่ยวชาญ

ของตนเอง 

-อาจารยไดรับการ

สงเสริม ผลักดันให

ผลิตงานวิจัย 

-คุณวุฒิการศึกษา 

-ประเมินจากแบบ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจาํป 

-ประเมินจาก

ผลงานตีพิมพของ

อาจารย 

-มีคุณวุฒิการศึกษา

ตามที่หลักสูตรตองการ 

-จํานวนอาจารยที่ไดรับ

การพิจารณาตําแหนง

วิชาการ 

-จํานวนผลงานตีพิมพ

เพิ่มขึ้น 

 

ตารางที่ P3 

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที ่7.81-

7.86 

 

 

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที ่7.92 

 

สายสนับสนุน พัฒนาระบบการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพและ

กอใหเกิดการพัฒนาที่

ตอเนื่องและยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่สาย

สนับสนุนใหมีความ

เชี่ยวชาญในตําแหนง

งานที่รับผิดชอบ 

 

-คุณวุฒิการศึกษา 

-จัดทําแบบ

ประเมินขีด

ความสามารถ

บุคลากรทุกป

ประเมิน 

-ประเมินจากแบบ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจาํป 

-จํานวนรอยละ ของ

สายสนับสนุนไดรับการ

พัฒนาสอดคลองกับ

ตําแหนงงานตาม

ความกาวหนาของ

ตําแหนงงานตอไป 

-จํานวนสายสนับสนุนที่

ไดการพิจารณา

ตําแหนงชํานาญการ 

ตารางที่ P3 

ผลที่ไดเปนไป

ตามภาพที ่7.79-

7.80 

 

 

ปจจุบันฝายบริหารทรัพยากรมนุษยยังไมไดมีการจัดทําการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร

โดยเฉพาะ โดยจะวางแผนดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฉบับใหมของตามหลักเกณฑดังนี้ (1) พิจารณา

จากความจําเปนของหลักสูตรหากขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร (2) หากสาขาวิชามีผูเกษียณอายุราชการและ

ตองทดแทนอัตรากําลังท่ีหายไปอัตรากําลังท่ีขาดแคลนนั้นเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ (3) พิจารณาถึง

การวางแผนอัตรากําลังเพ่ือสงเสริมใหเกิดหลักสูตรท่ีเปดใหมตามนโยบายคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ดังภาพท่ี 7.88 
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ตารางท่ี 5.2 ภาพรวมการจัดสรรและบริหารอัตรากําลัง 

กลุม การจัดสรรอัตรากําลัง 

(1) สายวิชาการ • พิจารณาอัตรากําลังโดยคณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง ท้ังดานบริหารหลักสูตร ขอมูลสัดสวนภาระ

งานอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแตละสาขาวิชาท้ังระดับปริญญาตรี และปริญญา

โท เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณดานบุคลากร  

• จัดทําหลักเกณฑการจัดสรรอัตราและแนวทางการบริหารอัตราวาง และจัดทําแนวทางการพิจารณา

จัดสรรและตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจแจงใหสาขาวิชารับทราบ 

• แผนการบริหารอัตราวางท่ีมีใหพิจารณาจัดสรรใหอาจารยพนักงานสวนงานและอาจารยชาวตางชาติท่ีมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกอน 

(2) สาย

สนับสนุน 
• จากนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีไมจัดสรรอัตราเกษียณคืน หากมีความจําเปนสวนงานสามารถ

ดําเนินการขออนุมัติจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจได หรือปรับหมุนเวียนใหเหมาะสม  

• อีกท้ังคณะไดดําเนินการปรับโครงสรางบริหารจากภาควิชาเปนแบบสาขาวิชาโดยสํานักเลขานุการคณะ

ศิลปศาสตรจึงไดวิเคราะหภาระงานเพ่ือปรับระบบการทํางาน และจัดแบงภาระงานใหม 

• มีการปรับปรุงระบบการดําเนินงานภายในหลายอยางเปนเชิงรุกและชัดเจนมากยิ่งข้ึน อาทิเชน การ

จัดทําแนวทางการบริหารอัตรากําลังและจัดสรรอัตราวางท่ีสอดคลองกับการบริหารงบประมาณ โดย

การเปลี่ยนสถานะอาจารยพนักงานสวนงาน (รายไดหนวยงาน) และอาจารยชาวตางชาติ (ลูกจาง

ช่ัวคราวงบคลังซึ่งคาตอบแทนนอย) ใหเขามาบรรจุในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

•  กําหนดใหมีการจัดทําแผนอัตรากําลังของคณะศิลปศาสตรฉบับใหม เพ่ือใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรฉบับใหม และปรับตัวของสภาวการณฃ และบริหารตามวิสัยทัศนคณะ  

  (2) บุคลากรใหม  

(2.1) สายวิชาการ เนื่องดวยมหาวิทยาลัยไดมีการปรับหลักเกณฑการสรรหาบุคลากร

สายวิชาการใหมีมาตรฐาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนโดยคัดเลือกจากผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

หรืออยูระหวางศึกษาระดับปริญญาเอกและผาน Ph.D. Candidate สําหรับบุคลากรสายวิชาการเม่ือผานการ

คัดเลือกและบรรจุแลว ฝายทรัพยากรมนุษยจะใหคําแนะนําดานกฎระเบียบ สวัสดิการในวันท่ีเขารายงานตัว

ปฏิบัติงานท่ีคณะ รองคณบดีฝายบริหารฯ ไดเชิญคณาจารยใหมรวมพบปะอยางไมเปนทางการกับผูบริหารและรวม

ทานขาวเพ่ือพูดคุยทําความรูจัก จัดประชุมเพ่ือไดรับทราบทิศทางและนโยบายของการบริหารคณะ รวมถึงกําชับ

สาขาวิชาท่ีสังกัดใหเปนพ่ีเลี้ยงดูแลใหคําแนะนําในการปรับตัว  

(2.2) สายสนับสนุน สวนงานจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ทักษะ 

คุณสมบัติท่ัวไป หรือสมรรถนะของตําแหนงท่ีตองการ และแจงใหฝายทรัพยากรมนุษยดําเนินการแตงตั้งกรรมการ

คัดเลือก เปดรับสมัคร โดยมีการทดสอบความรูท่ัวไป ความรูเฉพาะตําแหนง และสัมภาษณ 

ตารางท่ี 5.3 ภาพรวมการรักษาบุคลากรใหม 

กลุม รูปแบบและวิธี 

(1) สายวิชาการ อาจารยชาวไทย 

• จากขอมูลการลาออกของบุคลากรพบวาสวนหน่ึงเปนความกดดันเรื่องการทํางานวิชาเพ่ือตอสัญญาจาง

กําหนดเวลา ทําใหฝายทรัพยากรมนุษยวิเคราะหปจจัยท่ีจะสงเสริมใหคณาจารยไดสามารถผลิตผลงาน
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กลุม รูปแบบและวิธี 

วิชาการไดตามแผนและปฏิบัติงานสอนกับคณะจนเกษียณอายุราชการพบวามี 2 สวน คือ 1.กลไกการ

ผลิตผลงานวิชาการซึ่งปจจุบันฝายวิจัยโดยรองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมไดรับผิดชอบผลักดัน

ยุทธศาสตร มีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย ตํารา ไดอยางคลองตัว

ข้ึน รวมท้ังงานวารสารภายในคณะศิลปศาสตรดวย  2.กลไกเรื่องระบบการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดอืน โดย

ทางฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบปฏิบัติราชการ จัดการประชุม

คณาจารยเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ นํามาปรับปรุงเพ่ือเปนแนวทางการการวางแผนภาระ

งานและความกาวหนาของอาจารย  

• คณะสงเสริมใหอาจารยท่ียังไมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไดไปศึกษาตอโดยการผลักดันใหไดรับ

ทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะจะตองสมทบทุนสวนหน่ึง  

อาจารยชาวตางชาติ 

• ในปท่ีผานมาไดปรับรูปแบบการดูแลสื่อสารมุงใหความสําคัญกับอาจารยชาวตางชาติมากย่ิงขึ้น  

• ฝายสื่อสารองคกรจะแจงอีเมลเปนฉบับภาษาอังกฤษเอกสารขอมูลตาง ๆ ของคณะท้ังสวนของงานบุคคล

และแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดําเนินการแปลเปนฉบับภาษาอังกฤษใหครบถวนมากยิ่งข้ึน 

• การสอนออนไลนในชวงสถานการณโควิด มีการเชิญประชุมอาจารยชาวตางชาติเพ่ือใหขอมูลนโยบาย

มหาวิทยาลัยและแจงแนวทางดําเนินการของคณะ รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

• สําหรับการขอตําแหนงวิชาการของอาจารยชาวตางชาติคณะไดถือเปนนโยบายสนับสนุนใหอาจารยขอ

ตําแหนงวิชาการ ดังน้ันสวนงานท่ีเก่ียวของเชนฝายวิจัย ฝายขอตําแหนงวิชาการของคณะไดดําเนินการ

จัดทําเอกสารเปนภาษาอังกฤษ และสามารถสอบถามท่ีผูรับผิดชอบไดตลอดเวลา  

• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาดานวิชาชีพและการสื่อสารภายในองคกรของอาจารยชาวตางประเทศ ซึ่งจะมี

หนาท่ีใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนอัตรากําลังและแผนการพัฒนา การปรับปรุงระบบการดูแลและ

สวัสดิการ สนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งมีอาจารยตางชาติเปนคณะกรรมการดวย 

• โดยจะไดจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาอาจารยเชิงรุกมากยิ่งข้ึน สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม 

(2) สาย

สนับสนุน 
• จัดอบรมใหสายสนับสนุนไดรับพัฒนาเรื่องการใชเครื่องมือการทํางานสํานักใน Google suite รวมถึง

โปรแกรมและระบบการทํางานตางๆ ท่ีสงเสริมการทํางานท่ีบานไดอยางตอเน่ือง  

• ไดเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฉบับใหม  

• ทําใหเกิดความผูกพันกับองคกร รวมท้ังการดูแลจัดหาเรื่องสวัสดิการท่ีจําเปนใหแกบุคลากรท้ังสองกลุม

อยางเหมาะสมและรวมเร็ว เชนการจัดทําประกันสุขภาพโควิด-19 ใหกับบุคลากรทุกคน เปนตน  

• การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสวัสดิการจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัย เมื่อนํามาพิจารณาในระดับคณะก็

สงเสริมและจัดหา และการพิจารณางบประมาณเก่ียวกับบุคลากรจะไมปรับลดหากไมมีความจําเปน  

            (4) การจัดการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยคณะศิลปศาสตรมีวิธีการ

บริหารบุคลากรเพ่ือพรอมรับขีดความสามารถและอัตรากําลังท่ีเปลี่ยนแปลงไปและความตองการบุคลากรเพ่ือปองกัน

การลดจํานวนบุคลากร และลดผลกระทบหากจําเปนโดยแบงการบริหารบุคลากรเปนสองระดับ คือ บริหารระดับ

ภาพรวมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และการพัฒนาตนเองระดับบุคคล  

 

 



หนา 57 
 

ตารางท่ี 5.4 ภาพรวมการดําเนินการเพ่ือสงเสริมพัฒนาบุคลากร 

กลุม รูปแบบและวิธีการ 

(1) สายวิชาการ • ฝายทรัพยากรมนุษยสงเสริมพัฒนาในเชิงนโยบาย และดําเนินการปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนา

อาจารยในภาพรวมขององคกร 

• สําหรับอาจารยใหมจัดใหมีการปฐมนิเทศ แนะนําดานการทํางานและสวัสดิการ โดยมีแบบรายงาน

ปฏิบัติราชการเปนกลไกในการกําหนดเปาหมายงานวิชาการ และการพัฒนาตนเองในแตละป โดย

กําหนดเปาหมายการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ 

• บูรณาการแผนอัตรากําลัง การบริหารบุคลากรใหสอดคลองกับงบประมาณ กํากับและติดตามผลให

สอดคลองกันทุกฝาย สาขาวิชาสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร และไดรับตําแหนงวิชาการเพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในตําแหนงงาน  

(2) สาย

สนับสนุน 
• ผลักดันใหมีการถายทอดงานสําหรับสวนงานท่ีจะมีบุคลากรเกษียณ 

• เตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะและระบบงานหากจําเปน  

• มีการประชุมทบทวนกระบวนการทํางาน วางแผน ดําเนินการ กํากับติดตาม รายงานผล การบริหาร

อัตรากําลังสายสนับสนุนและการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

• จัดทําขอตกลงการทํางาน และปรับปรุงวิธีการประเมินการปฏิบัติงานอยางเขมขนข้ึน 

• จัดอบรมความรูและสรางความเขาใจระบบการทํางานรูปแบบใหม ๆ 

  (4) การทํางานใหบรรลุผล 

   (4.1) การปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก ของสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการถายทอด

เปาหมายและภาระงานท่ีตองดําเนินการรับทราบท่ัวกัน โดยมีการประเมินปฏิบัติงานในแตละรอบปประเมินเปน

เครื่องมือในการผลักดันในการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด  

   (4.2) การบริหารบุคลากรเพ่ือใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะอยางเต็มท่ี เพ่ือ

บริหารบุคลากรใหสอดคลองและสามารถเปนกําลังสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรของคณะฯ ตามกลยุทธ คือ นํา

ความรูความเชี่ยวชาญของคณาจารยสรางหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  สรางเวทีและจัดเตรียมความ

พรอมดานงบประมาณเพ่ือผลักดันใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการและมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับจากโลกวิชาการภายนอก  

ความหลากหลายทางความเชี่ยวชาญและเครือขายทางความรวมมือทางวิชาการท่ีเขมแข็งจะชวยสรางงานวิจัยเชิง

บูรณาการท่ีมีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ   

(4.3) การบริหารบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและมุงเนนผูเรียน รวมถึงลูกคา กลุม

อ่ืน ปจจุบันคณะศิลปศาสตรพยายามสื่อสารนโยบายและเปาหมายการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการ 

รวมท้ังการเขารับฟงความคิดเห็นของคณาจารยเพ่ือสรางความเขาใจและมองเห็นเปาหมายของคณะเปนหนึ่งเดียว 

และเพ่ือสามารถนําความสามารถบุคลากรทุกสาขาวิชามาสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับ ทุกกลุม ท้ังใน

ประเทศและนอกประเทศ เชน การจัดหลักสูตรวิชาโทเพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะตางๆ ใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังการบริการวิชากรแกสังคม โดยจัดใหมีการเรียนการสอนดานภาษาและองคความรู

ตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของคณาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตร การเรียนรูนอกสถานท่ี การอบรมระยะสั้น ณ 

มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ  
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  สําหรับบุคลาการสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลและคานิยม

องคกรแกบุคลากรภายในองคกร รวมท้ังดานนโยบาย งบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการอบรมท้ังภายในภายนอก

องคกรเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเฉพาะดานตามท่ีตองการ 

   (4.4) การบริหารบุคลากรเพ่ือใหมีผลการดําเนินการท่ีดีกวาความคาดหมาย คณะ     

ศิลปศาสตรมีนโยบายในสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือผลักดันใหบุคลากรของคณะท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

ใหเปนท่ียอมรับและเปนผูชี้นําทางสังคม โดยการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลดานความรู ความเชี่ยวชาญ เพ่ือเผยแพร

ใหไดรับการยอมรับท้ังภายในและภายนอกองคการและมีสวนรวมในการเผยแพรความรูทางสื่อสารมวลชน การได

รางวัลหรือการยอมรับระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผานทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน e-newsletter, เว็บไซตคณะ

ศิลปศาสตร ฯลฯ โดยฝายสื่อสารองคกรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

  ข.บรรยากาศการทํางานของบุคลากร  

(1) สภาวะแวดลอมแวดลอมของการทํางาน ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดมีการสอบถาม

ดานสภาพแวดลอมของท่ีทํางานคณะศิลปศาสตรท้ังท่ีทาพระจันทรและศูนยรังสิต เพ่ือใหบุคลากรประเมิน

สภาพแวดลอมการทํางาน และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงดานสุขภาวะ ความปลอดภัย และความสะดวกในการเขา

ทํางานของบุคลากร จากการประเมินไดรับขอมูลแลวฝายบริหารนําขอมูลแจงผูท่ีเก่ียวของ และพิจารณาจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินการเพ่ือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และแกปญหา ดังตารางท่ี 5.6 

ตารางท่ี 5.5 ภาพรวมการดําเนินการเพ่ือสงเสริมพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน 

สภาพแวดลอม รายละเอียดขอมูลท่ีไดรับการ

ประเมิน 

ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.สภาพแวดลอมการทํางานดาน

สุขภาพ 

-ควันบุหร่ี 

-ฝุนละอองพิษ 

-อาการโรคออฟฟศ ซินโดรม 

-จัดหาเคร่ืองฟอกอากาศใหสํานักงาน 

- ป รับ เ ป ล่ี ย น เ ก า อี้ แ ล ะ อุ ป ก รณ

สํานักงานที่ชวยรักษาสุขภาพ 

รองคณบดีฝายบริหารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

ฝายอาคารสถานที ่

2.สภาพแวดลอมการทํางานดาน

บรรยากาศและกายภาพ 

-พื้นผิวทางเดินใหสะดวกกับการเดิน+ขน

ของ(รถเข็น) 

-มีหองทํางานที่สบายตา อากาศถายเทได 

ติดต้ังพัดลมระบายอากาศเพิ่ม 

-อยากใหมีcommonท่ีอาจารยจากตาง

สาขารวมพูดคุยกันไดบอย ๆ 

-ความสวางในหองทํางาน และภายใน

อาคาร 

-ปรับปรุงพื้นที่ใหสะดวกแกการใชงาน 

จัดหารถเข็นเพื่อใชงาน 

-ดําเนินการสํารวจเคร่ืองปรับอากาศ  

-ผลักดันการใชพื้นที่สวนรวมบริเวณ

หองพักอาจารยแตละชั้นใหมี

สภาพแวดลอมที่เอื้อใหมบีรรยากาศใน

การพูดคุย ตรวจสอบและติดต้ังไฟ 

เพื่อเพิ่มแสงสวางภายในอาคาร 

รองคณบดีฝายบริหารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

ฝายอาคารสถานที่ 

3.สภาพแวดลอมการทํางานดาน

ความปลอดภัย 

-การเขาออกอาคาร 

-การเขาออกบริเวณหองพักอาจารย 

-มาตราการปองกันเหตุอัคคีภัย 

-การติดต้ังกลองวงจรปด 

-ติดต้ังระบบสแกนนิ้วประตูทางเขา 

-ปดประตูบริเวณหองพักอาจารยหลัง

เวลาส่ีโมงที่รังสิต 

-จัดทําปายสัญลักษณหนีไฟใหชัดเจน 

-จัดซอมหนีไฟ 

รองคณบดีฝายบริหารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

ฝายอาคารสถานที่ 

  (2) นโยบาย และสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร นอกจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการจัด

สวัสดิการครอบคลุมทุกดาน และทุกประเภทของบุคลากร เก่ียวกับท่ีอยูอาศัย การศึกษาบุตร ความปลอดภัยใน
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ชีวิตและสุขภาพมีการประกันชีวิต อุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเก่ียวกับเงินชวยเหลือคาทําศพ เงินชวยเหลือ

ผูประสบภัย เปนตนจากมหาวิทยาลัยแลว เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตรไดจัด

งบประมาณจากงบรายไดหนวยงานเพ่ือจัดระบบสวัสดิการใหแกบุคลากรของคณะศิลปศาสตรทุกคนท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการโดยเทาเทียมกัน 

ตารางท่ี 5.6 ภาพรวมดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 

กลุม สิทธิประโยชนและสวัสดิการ 

(1) สายวิชาการ อาจารยชาวไทย และชาวตางชาติ ทุกคนของคณะจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี 

- คาตรวจวัดทําแวนหรือเลนสสายตา คาเครื่องชวยฟง คาพาหนะเดินทาง เงินสนับสนุนดานการเรียนการสอน 

คาตอบแทนภาระงานสอนและการตรวจขอสอบ  รวมถึงการทําประกันสุขภาพกลุมเพ่ิมใหแกบุคลากรทุกคน

นอกจากท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหอีกดวย ประกันโควิดแกบุคลากรทุกคนเชนเดียวกัน 

- จัดซื้อระบบประชุมออนไลน ZOOM ใหกับคณาจารย และ การจัดซื้ออุปกรณท่ีจําเปน  

- คณะไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสํารองไวใหกับอาจารยท่ีเกิดชํารุดและตองการใชโดยเรงดวน 

- สําหรับอาจารยชาวตางชาติคณะยังคงมีการสมทบคาครองชีพ 5,000 บาทตอเดือน  คาเชาบาน 8,000 บาท

ตอเดือน แมวาจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

- สนับสนุนใหอาจารยชาวตางชาติไดมีความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ เมื่อไดรับการพิจารณาคณะเปนผู

จายเงินประจําตําแหนงวิชาการ 

(2) สาย

สนับสนุน 

- มีสวัสดิการท้ังประกันสังคม ประกันสุขภาพ คาครองชีพ คาเดินทาง สนับสนุนคาเลาเรียนบุตร  

- สนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาทักษะในการทํางาน เจาหนาท่ีสามารถยื่นคํารองขอเขารวมอบรม

ภาษาตางประเทศท่ีจัดโดยโครงการบริการสังคมของคณะฯ โดยไมตองเสียคาอบรม รวมท้ังมีทุนการศึกษา

สําหรับผูท่ีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 

- สถานการณโควิดคณะไดจัดสวัสดิการชวยเหลือแกสายสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบานคนละ 1,000 บาท 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

 ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

  (1) ปจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน คณะศิลปศาสตรโดยผูบริหารวางแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อน

การดําเนินงานของคณะ โดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจความผูกพัน ขอคิดเห็นจาก

การประชุมคณาจารย การประชุมเจาหนาท่ีสายสนับสนุน โดยไดขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันของบุคลากร คือสําหรับสายวิชาการ อาจารยชาวไทย จะใหความสําคัญดานความกาวหนาและความม่ันคง

ในการทํางานเปนอันดับแรกเนื่องจากเกณฑการประเมินตอสัญญาการทํางานของมหาวิทยาลัยคอนขางจะกดดัน

สงผลใหการปฏิบัติงานของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองวางแผนดานการสอนและผลงานวิชาการอยางดี 

ซ่ึงสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทน จะเปนปจจัยท่ีพิจารณาในลําดับถัดมา และอาจารยชาวตางประเทศ 

เนื่องจากคาตอบแทนไมไดมีอัตราสูงเทาใดนักดานคาตอบแทน ความม่ันคงในการทํางาน สภาพแวดลอมในการ

ทํางานตางเปนปจจัยสําคัญในการทุมเทปฏิบัติงานใหกับคณะ  
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 สําหรับสายสนับสนุนนั้น เนื่องจากคณะศิลปศาสตรจัดใหมีสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

อีกท้ังไมมีนโยบายปลดลดจํานวนเจาหนาท่ีสงผลใหดานความม่ันคงในการทํางานเปนปจจัยความผูกพันลําดับตน 

สวัสดิการ และสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทนเปนปจจัยท่ีสําคัญตามลําดับ   

ตารางท่ี 5.7 ภาพรวมของการสรางความผูกพันของบุคลากร 
กระบวนการในการ

กําหนดนโยบาย 

ขอกําหนดหลัก พันธกิจหลัก การนําไปสู

การปฏบิัต ิ

กระบวนการในการ

พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ 

จัดทําแบบสํารวจ

ความผูกพัน 

การดําเนินการ

ตามระบบ 

EdPex 

เพื่อสรางความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

-นโยบายของ

ฝายบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

-การประชุม

คณาจารยและ

เจาหนาที ่

-การประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู  

ฝายบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

-อัตราการลาออกของ

บุคลากรสายวิชาการ  

และสายสนับสนุน 

 -บุคลากรไดมีสวนรวม

และรับทราบขอมูล  

ตาม 

ภาพที ่

7.87 

7.97  

7.99  

-การวิเคราะห

ขอมูลดาน

เกี่ยวกบัการ

ประเมินการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ประกาศและ

หลักเกณฑการ

ประเมินปฏิบัติ

ราชการของ 

มธ. และของ

คณะฯ 

ปรับปรุงเกณฑ

การประเมินให

เหมาะสมและ

ยุติธรรม 

รายงานการ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

สายวิชาการ

และสาย

สนับสนุน 

- การประชุมเพื่อรับ

ฟงความคิดเห็นดาน

การประเมินแบบ

ปฏิบัติงาน 

ฝายบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

ประกาศใชรูปแบบและ

เกณฑประเมินใหม 

 

การสํารวจความ

พึงพอใจตอ

สภาพแวดลอม

การทํางาน 

ขั้นตอนการ

ดําเนินงานตาม

ระเบียบของ

มหา วิทยาลัย

และคณะ 

ปรับปรุงสภาพ

แวด ลอมการ

ทํางานให

เหมาะสม 

ปลอดภัย 

 -ปรับปรุงดาน

สภาพแวดลอม 

-ติดต้ังระบบตางๆ เพื่อ

รักษาความปลอดภยั 

ในการทํางาน 

รองคณบดี

ฝายบริหารฯ 

-ฝายอาคาร

สถานที่ 

ความพึงพอใจตอการ

จัดการพัฒนา

สภาพแวดลอมเพิ่มขึ้น 

ตาม

ตารางที่ 

5.9 

  (2) การประเมินความผูกพัน คณะมีการกํากับติดตามความพึงพอใจของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ

ท้ังรูปแบบการสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการในโอกาสตางๆ เชน การประชุมคณาจารย การประชุมเพ่ือ

นําเสนอแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ รวมท้ังดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตาง ๆ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ มี

การกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม  เชน ประเมินโดยแบบสอบถาม ตัวชี้วัดคือ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการเขารวม ไมวาจะเปนจํานวนการเขารวมกิจกรรมท่ีคณะเปนผูจัดเพ่ือวิเคราะห

รูปแบบ ระยะเวลาและความสนใจใหเหมาะสมกับบุคลากรท่ีหลากหลาย รวมท้ังการประเมินโดยขอรองเรียนท่ี

เสนอโดยตรงตอผูบริหารทุกระดับ เปนตน 

ปจจุบันฝายบริหารไดจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนตัวชี้วัดในการประเมินความผูกพัน

องคกรดวย เชน การคงอยู รองทุกข ความปลอดภัย เพ่ือนํามาประเมินและปรับปรงุการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 5.8 ผลความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร 

รายละเอียดการประเมิน คาเฉลี่ย (เต็ม 5) 

การประเมินผลงานและความดีความชอบบุคลากรในหนวยงาน มีความเหมาะสมและยุติธรรม 3.92 

รายได คาตอบแทนที่ไดรับในปจจบุันมคีวามเหมาะสม 3.84 

สวัสดิการตาง ๆที่จัดสรรใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม 4.31 

การชวยเหลือและดูแลเมื่อบุคลากรประสบปญหาตาง ๆเปนไปอยางเหมาะสม 4.16 

คณะมีกลไก ระบบและงบประมาณสนับสนุนความกาวหนาในสายงานที่เหมาะสม 4.26 
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คณะใหโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางาน 4.69 

คณะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.49 

คณะปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการทาํงานแกบุคลากรทุกกลุม 3.75 

 ข. วัฒนธรรมองคกร 

  คณะศิลปศาสตรเปนคณะท่ีมีบุคลากรท้ังสายวิชาการสายสนับสนุนเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังแบง

การปฏิบัติงานเปนสองพ้ืนท่ีสงผลใหหลายครั้งมีการสื่อสารไมท่ัวถึง ฝายบริหารฯ จึงใชการเชิญประชุมเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นในการดําเนินงานตาง ๆ ของคณะ เพ่ือใหคณาจารยและเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวม อาทิ การประชุม

ฝายบริหารฯ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับบุคลากร 1).การปรับปรุงระบบงานบริหารและธุรการของคณะ 2).การ

ปรับปรุงภาระงานทังสายวิชาการและสายสนับสนุน เปนตน 

 
ภาพท่ี 5.1 กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมภายในคณะศิลปศาสตร  

 นอกจากนี้คณะพยายามมุงเนนใชประโยชนจากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และ

วิธีคิดของบุคลากร โดยการสงเสริมบุคลากรตามยุทธศาสตร 5 ดานของคณบดี การเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง

ความคิดเห็นผานชองตาง ๆ ท่ีคณะจัดให นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากรมาประกอบการพิจารณา 

วางแผน และดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะ รวมท้ังเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญของตนเองในการดําเนินการดานงานบริการวิชาการทางสังคม เชน การเปด   คอรสออนไลนในหัวขอท่ี

อาจารยเชี่ยวชาญ หรือ การออกแบบจัดการระบบงานท่ีรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ   

 ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

  (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน คณะไดนําขอมูลจากการสํารวจและการประเมินการ

ดําเนินการทํางานดานตาง ๆ สงมอบใหผูเก่ียวของเพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน นําขอมูลยอนหลังมา

วิเคราะห รวมท้ังผูบริหารจะมีการประชุมเพ่ือหารือ วางแผน และรวมกันตัดสินใจในการผลักดันนโยบาย และการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ไมวาจะเปนดานวิชาการ การบริหารหลักสูตร ดานบุคลากร การบริหาร

อัตรากําลัง การรายงานและประเมินผลปฏิบัติงาน ดานงบประมาณ รวมท้ังการหารายไดซ่ึงตางตองรวมกันหารือ

เพ่ือบูรณาการขอมูล ปรับกระบวนการทํางาน และผลักดันยุทธศาสตรของคณะในภาพรวมไปพรอมกัน 

  ระบบการสนับสนุนผลการทํางานท่ีโดดเดนและสรางความผูกพันของคณะนั้น ในปจจุบันจะชื่น

ชมยินดีกับทุกความสําเร็จของบุคลากร เชน การโปรโมทผานชองทางสื่อสารองคการของคณะ ทางโซเชียลมีเดีย 

ทางการประชุม และกิจกรรมสัมพันธท่ีจัดข้ึน รวมท้ังจัดสวัสดิการและเงินรางวัลเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ เชน มอบ
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รางวัลนักวิจัยดีเดน และนําผูท่ีไดรับรางวัลหรือผูท่ีประสบความสําเร็จทางการเลื่อนตําแหนงถายทอดความรูและ

ประสบการณเพ่ือสรางบันดาลใจ ซ่ึงจะสงผลใหบรรลุแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของคณะ 

  (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน คณะ ไดมีการสงแสริมการเรียนรู พัฒนาองคความรูใหมๆ 

ของบุคลากรในเชิงรุกมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหสามารถสนับสนุนการทํางานและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของคณะ 

เชน อบรมระบบ OKRs การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคิดคาใชจายตอหนวยนักศึกษาเพ่ือนํามาใชในการคิด

คาใชจายและวางแผนบริหารหลักสูตร การอบรมความรูเก่ียวกับ EdPEX ใหกับผูบริหาร เปนตน  

  นอกจากนี้คณะยังมีการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารยโดยมีฝายวิจัยและ

นวัตกรรมเปนผูรับผิดชอบผานวิสัยทัศน “สรางและพัฒนาบุคลากรดานวิจัยท่ีรวมผลิตและตอยอดองคความรูใน

การพัฒนาพันธกิจระดับคณะศิลปศาสตร ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก” โดยมุงเนนพัฒนานักวิจัยใน 3 กลุม 

คือ นักวิจัยรุนใหม  นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยรุนใหญท่ีมีประสบการณสูงในฐานะนักวิจัยหลักของคณะ  โดย

นักวิจัยเหลานี้ทํางานวิจัยตามสายวิชาตางๆ คือ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร การสอน หรือการบูรณาการระหวาง

ศาสตร โดยการทํางานในภาพรวมมุงเนนการพัฒนาคณาจารยใหมีความสามารถดานวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ยุทธศาสตรของคณะซ่ึงบูรณาการมาจากนโยบายจาก แผนพัฒนาวิจัย 20 ปของระดับประเทศและหนวยงานหลัก

ดานวิจัย เชน วช. และนโยบายพัฒนาวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.9 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารย  
กระบวนการ

ในการกําหนด

นโยบายของ

สวนงาน 

ขอกําหนดหลัก พันธกิจ

หลัก 

การนําไปสู

การปฏบิัต ิ

กระบวนการใน

การพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ  

ศึกษาทิศทาง

หรือนโยบาย

งานวิจัยใน

ระดับชาติ 

- ทิศทาง/ความตองการ

ของวงการวิชาการ/

วงการวิจยั  

- ระเบียบกองทุนวจิัย

ของคณะ  

- ระเบียบการเงิน/

ระบบราชการ  

-ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางของอาจารย 

- ขอกําหนดตามทุนวิจยั 

- การทํา

วิจัย   

 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการชุด

อบรมการ

วิจัย 

-การฝกอบรม

ตามกิจกรรมวิจัย 

-ใหบริการ

เปดรับทุน

สนับสนุน 

-ใหขอมูล สรุป

ขอมูลจากแหลง

ทุนตางๆจาก

หนวยงาน

ภายนอก 

-ใหคําปรึกษากับ

คณาจารยในการ

ทํางานวิจัยและ

งานวิชาการ

รูปแบบตางๆ 

-สรางขวัญ

กําลังใจการผลิต

งานวิจัย/วิชาการ 

ฝายวจิัยและ

นวัตกรรม 

งบประมาณที่

ขอในการทํา

วิจัย/

ปงบประมาณ 

ภาพที ่7.78

จํานวน

ผลงานวิจัย 

 

ศึกษาทิศทาง

หรือนโยบาย

งานวิจัยใน

ระดับ

มหาวิทยาลัย

และระดับคณะ 

 - การ

ตีพิมพ/ 

เผยแพร

ผลงานวิจัย  

 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการบริ

หารงานวิจยั 

งบประมาณที่

ขอในการการ

ตีพิมพ/ 

เผยแพร

ผลงานวิจัย/

ปงบประมาณ 

ภาพที ่7.73, 

7.74 จํานวน

บทความและ

จํานวนผูขอ

ทุนเผยแพร

งานวิจัย 

ศึกษาความ

ตองการในการ

พัฒนา

ศักยภาพ

 - การจัดทํา

วารสารวิชา

การ 

 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการชุด

วารสาร 

งบประมาณที่

ขอในการดําเน

งานวารสาร/

ปงบประมาณ 

ภาพที ่7.72

และ ภาพที่ 

7.746 



หนา 63 
 

กระบวนการ

ในการกําหนด

นโยบายของ

สวนงาน 

ขอกําหนดหลัก พันธกิจ

หลัก 

การนําไปสู

การปฏบิัต ิ

กระบวนการใน

การพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ  

งานวิจัย การ

เขียนบทความ

และตํารา 

จํานวน

วารสารและ

จํานวนฉบับ

แตละป 

บรรจุการนําผล

วิจัยไปใช

ประโยชนเปน

สวนหนึ่งของ

วิสัยทัศน

งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

 - การนํา

งานวิจัยไป

ใช 

ประโยชน 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการบริ

หารงารวิจยั 

 -คุณภาพงาน

สอน 

-ความสามารถ

ในการทําวจิัย

สูงขึ้น 

ภาพที ่7.72 

การประเมิน 

ผลการสอนที่

มีคุณภาพดีขึ้น 

-ผลประเมิน

งานวิจัยใน

ระดับดี ดีมาก 

ดีเดน 

ศึกษาความ

ตองการในการ

พัฒนาตํารา 

 การเขียน

ตําราหรือ

เอกสาร

วิชาการ 

ปฏิทินการ

ทํางานของ

กรรมการ

สงเสริมการ

เขียนตํารา 

งบประมาณที่

ขอในการดําเน

งานวารสาร/

ปงบประมาณ 

ภาพที ่7.76 

จํานวนตํารา

หรือเอกสาร

วิชาการ 

-ระดมสมอง

จากกรรมการ 

บริหารงานวิจยั 

      

  ท้ังนี้ภายใตยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ฝายวิจัยฯยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคณาจารยซ่ึง

เปนกลุมกลุมเปาหมายหลักตามยุทธศาสตรของคณบดี 2 ยุทธศาสตรคือ “อาจารยดัง” และ “วิจัยโดน” ซ่ึงมี

ความสัมพันธกันในดานการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ โดยเริ่มตนสํารวจความตองการความชวยเหลือตางๆ 

จากฝายวิจัยและนวัตกรรมและพบวาคณาจารยกลุมใหญจากผูตอบแบบสอบถาม 45 ทาน ระบุปญหาในการทํา

วิจัย เขียนตํารา/หนังสือในระดบัสูงมาก และระบุความตองการการสนับสนุนการทําวิจัยทุกกระบวนการตั้งแตการ

หาหัวขอวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การดําเนินกิจกรรมวิจัย จนถึงการตีพิมพอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.81-2.89 จาก 4-

scale basis) โดยกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิชาการ ไดแก  

- การฝกอบรมตามกิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยกลุมตางๆ เชน การเลือกหัวขอวิจัย การใช

เครื่องมือวิจัยทางภาษา  การประยุกตและใชทฤษฎีตางๆในการวิจัย  การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เปนตน 

- เปดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยตางๆ ทุนสนับสนุนเขียนตํารา ทุนสนับสนุนการทําเอกสารทาง

วิชาการ ทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรตํารา และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

- ใหขอมูล สรุปขอมูลจากแหลงทุนตางๆจากหนวยงานภายนอก เชน วช. และเผยแพรขาวสารผาน

ชองทางตางๆ เชน เพจวิจัย เพจคณะ  และอีเมลใหกลุมคณาจารยโดยตรง 

- ใหคําปรึกษากับคณาจารยในการทํางานวิจัยและงานวิชาการรูปแบบตางๆท้ังการใหขอมูลโดยตรง

กับอาจารยท่ีตองการความชวยเหลือสวนบุคคล (walk-in basis) และกับสวนงานภาควิชา/สาขาวิชา 
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- สรางขวัญกําลังใจการผลิตงานวิจัย/วิชาการโดยพิจารณานักวิจัยทุกระดับเขารับรางวัลผลงานวิจัย/ 

วิชาการระดับคณะ โดยจัดกิจกรรมมอบโลเชิดชูเกียรติแกนักวิจัยในวิจัยประเภทตางๆ การไดรับทุนจากภายในและ

นอกสถาบัน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การไดรับการอางอิงท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

- เชิดชูเกียรตินักวิจัยกลุมมากดวยประสบการณโดยเสนอชื่ออาจารยเพ่ือขอรับรางวัลประเภทตางๆ 

ในระดับมหาวิทยาลัย  

  ฝายวิจัยฯไดสํารวจความพึงพอใจในดานตางๆ เชน วิทยากร เนื้อหาการฝกกอบรม การนําความรูไป

ใชประโยชน เปนตน โดยมีตัววัดผลผลิตและผลลัพธ ไดแก งบประมาณท่ีขอในการทํากิจกรรมตามพันธกิจตอ

ปงบประมาณ และพิจารณาผลลัพธเชิงปริมาณคือจํานวนชิ้นงานของกิจกรรมแตละพันธกิจ และมีการทบทวน

ขอมูลยอนกลับเพ่ือใชในการปรับกระบวนการในการทํางานในปถัดไป 

  ในการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะโดยเฉพาะระบบการพัฒนาบุคลากรและผูบริหารของคณะ

อยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินการอยางมีจริยธรรม กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานทุกดาน สามารถ

ตรวจสอบได  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลว

ใหจัดการประเมิน เพ่ือทบทวนการดําเนินงานและเสนอแนะขอมูลสําหรับวางแผนในครั้งตอไป 

 ปจจุบันคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรท่ีเกษียณหรือลาออกทุกป นอกจากการวางแผนดานบริหาร

อัตรากําลัง ไดจัดใหมีระบบถายทอดความรูจากผูท่ีเกษียณหรือลาออก แตละสาขาวิชาท่ีไดจัดใหมีการทํางาน

รวมกันระหวางอาจารยท่ีจะเกษียณหรือมีแผนลาออก สงมอบขอมูลหรือประสบการณการสอนรายวิชาเดิมท่ี

รับผิดชอบอยู อีกท้ังใหสาขาวิชาทําแผนสงมอบงานเพ่ือสืบทอดการบริหารหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง  

 สําหรับสายสนับสนุนก็เชนเดียวกัน ใหสวนงานท่ีเจาหนาท่ีเกษียณสังกัดไดจัดใหมีการทํางาน

รวมกันระหวางเจาหนาท่ีมีจะเกษียณ หรือมีแผนลาออกเรียนรูงานเพ่ือสงมอบขอมูลหรือประสบการณในการ

ทํางานเดิมท่ีรับผิดชอบอยู  เพ่ือสามารถปฏิบัติงานและดําเนินงานไดอยางตอเนื่องไมเกิดปญหาตอไป  

ตารางท่ี 5.10 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในสายสนับสนุน 
กระบวนการในการ

กําหนดนโยบายของ

สวนงาน 

ขอกําหนดหลัก พันธกิจหลัก กระบวนการใน

การพัฒนา 

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลผลิต ผลลัพธ  

พัฒนาทักษะใหกับ

บุคลากรสายสนับสนุน 

แผนยุทธศาสตรคณะ

ศิลปศาสตร 

บุคลากรไดรับ

การพัฒนาตาม

ความตองการ

ของคณะ 

โครงการเพื่อ

พัฒนาทักษะ

ใหกับบุคลากร

สายสนับสนุน 

ฝายบริหาร

และ

ทรัพยากร

มนุษย 

รอยละของที่

สามารถดําเนิน 

การไดตามแผน

ที่กําหนด 

ผลที่ไดตาม

ภาพที ่7.95  

 

 

บุคลากรไดรับตําแหนง

ชํานาญการ 

ประกาศเกณฑ

พิจารณาตําแหนง

ชํานาญการ

มหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

กาวหนาตาม

ตําแหนงงาน 

สงเสริมและสราง

ความเขาใจหลัก 

เกณฑการ

พิจารณา 

ฝายบริหาร

และ

ทรัพยากร

มนุษย 

จํานวน

บุคลากรที่

ไดรับตําแหนง

ชํานาญการ 

ผลที่ไดตาม

ภาพที ่7.99 

  (3) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา  

   (3.1) สายวิชาการ กลุมอาจารยชาวไทย (ขาราชการ) รายงานผลการปฏิบัติราชการป

ละสองครั้ง กลุมอาจารยชาวไทย (พนักงานมหาวิทยาลัย) รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหนึ่งครั้ง โดยการแบบ

รายงานและขอตกลงการประเมินท่ีผานการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณรวมกัน ตามหลักปฏิบัติการ
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ประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย  กลุมอาจารยชาวตางชาติ รายงานและประเมินการปฏิบัติงานทุกรอบการ

ตอสัญญาจางตามแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน  

(3.2) สายสนับสนุน รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหนึ่งครั้ง เปนการดําเนินการ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย กําหนดใหประเมินจากผลความสําเร็จของงาน ประเมินกระบวนการทํางาน และ

ประเมินจากความบกพรองของการปฏิบัติงาน แบบฟอรมรายงานและการประเมินการปฏิบัติงานตามหลัก

ปฏิบัติการประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย การประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง

ระดับคณะดําเนินการพิจารณา หากบุคลากรในคณะมีผลการประเมินท่ีไมดีหรือไมผานการประเมินจะตองจัดทํา

แผนปรับปรุงการปฏิบตัิงานและใหพัฒนาและปรับการทํางานในรอบปประเมินถัดไป 

เนื่องจากการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของปจจัยความผูกพันสงผล

ตอความม่ันคงในการทํางาน หลังจากท่ีไดรับขอมูลจากแบบประเมินในแตละปมาวิเคราะห ไดขอสะทอน

กระบวนการจัดทําแบบประเมินท่ีใชอยูในปจจุบันนั้นอาจไมสามารถสะทอนการทํางานจริง อีกท้ังขาดการแนะนํา

การวางแผนการทํางาน KPI ประจําปรายบุคคลสงผลใหเกินความไมม่ันคงดานจิตใจ และแรงผลักดันในการทํางาน 

ดวยเหตุนี้ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยผูรับผิดชอบจึงไดดําเนินการทบทวนกระบวนการ วางแผน และปรับปรุง

แบบประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลตอความผูกพันและพัฒนาบุคลากร 

  (4) ความกาวหนาในอาชีพการงาน 

(4.1) สายวิชาการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการความกาวหนาใน

หนาท่ีการงานสําหรับบุคลากร โดยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานภาระงานสอน และขอมูลดานวิชาการรายบุคคล

ของอาจารยเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากําลังและความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ เพ่ือใหได

ตําแหนงวิชาการตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยซ่ึงผูกพันกับการตอสัญญาการปฏิบัติงานของอาจารย โดยบูรณา

การรวมกันระหวางวางแผนอัตรากําลังระดับสาขาวิชา การสงเสริมระดับคณะกระตุนใหอาจารยผลิตผลงาน

วิชาการ พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณ ผลท่ีไดเปนไปตามภาพท่ี 7.67 และ ภาพท่ี 7.68 

(4.2) สายสนับสนุน นอกจากการสนับสนุนใหไดพัฒนาทักษะการทํางานของแตละ

บุคคลท้ังการอบรมระยะสั้น และการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแลว การผลักดันใหสายสนับสนุนทุกคน

วางแผนพัฒนาตนเองรวมกับการพัฒนากระบวนการทํางาน รวมท้ังการพิจารณาปรับตําแหนงงานใหสอดคลองกับ

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบในปจจุบันเพ่ือสามารถสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษตามลําดับได ผลท่ีได

เปนไปตามภาพท่ี 7.79 และภาพท่ี 7.80 

(4.3) ผูบริหาร งานดานการบริหารท้ังระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา พยายามให

คณาจารยมีสวนรวมในการบริหารคณะ ใหแตละสาขาวิชาเปดโอกาสและผลักดันใหอาจารยทํางานบริหารระดับ

สาขาวิชาและใหแตละสาขาวิชาวางแผนหมุนเวียนอาจารยในการเขามาทํางานบริหารระดับคณะ ท้ังนี้เพ่ือเปนการ

วางแผนสืบทอดตําแหนงของคณบดีและผูบริหารในระดับตาง ๆ ซ่ึงอาศัยกระบวนการสืบทอดผูบริหารโดยการ

สังเกตผานเวทีสัมมนาประจําป และเวทีประชุมตาง ๆ อีกท้ังเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการ

ทํางานบริหารโดยไมไดกีดกันวาเปนอาจารยสังกัดสาขาวิชาใด  
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6. ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน)  
6.1 กระบวนการทํางาน 

 ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย การบริการ และตอบสนองตอพันธกิจอ่ืน  

  (1) การจัดทําขอกําหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอ่ืนๆ 

และกระบวนการ คณะศิลปศาสตรพิจารณาจัดทําขอกําหนดดังกลาวจากวิสัยทัศนและพันธกิจหลัก 4 ประการ

ของคณะ ไดแก (ก) จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม (ข) เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอ

แวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ (ค) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมท้ังใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และ (ง) ศึกษา สงเสริม และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ยังไดมีกระบวนการรับฟงเสียงผูมีสวนไดสวนเสีย อันประกอบดวยอาจารย 

นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ คูความรวมมือตางๆ  

  (2) การบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

หลังจากศึกษาและวิเคราะหปจจัยท้ังหมด อันไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจัย

ภายนอก และสภาพการทํางาน และกําหนดกระบวนการท้ังสิ้น 3 กระบวนการ เพ่ือวางระบบการทํางาน คือ  

1) กระบวนการบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบดวยการนําองคกร การวางแผน และการกํากับองคกร   

2) กระบวนการหลัก ประกอบดวยการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ   

3) กระบวนการสนับสนุน คือ การใหบริการนักศึกษา การคลัง งบประมาณ พัสดุ งานบุคคล ฯลฯ 

  ท้ังนี้ ไดกําหนดขอกําหนดหลักของแตละข้ันตอนในกระบวนการ (ตารางแสดงกระบวนการ 

ตารางท่ี 6.1-6.8) และไดตั้งตัวชี้วัดผลลัพธเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและประเมินกระบวนการ ตามภาพ 6.2  

 
ภาพท่ี 6.1 ระบบการทํางานของคณะฯ 

  (3) แนวคิดในการออกแบบ 

ในการออกแบบกระบวนการ มีแนวคิดและข้ันตอนกระบวนการดังนี้ 

(1) กําหนดกระบวนการเพ่ือวางระบบการทํางาน  
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(2) ระบุตัวชี้วัด และขอกําหนดตางๆ ของแตละกระบวนการ โดยพิจารณาจากนโยบาย 

กฎเกณฑ ขอกําหนด ขอบังคับ เกณฑมาตรฐานตาง ๆเปนตน เพ่ือใชเปนตัวชี้วัดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม 

(3)  กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 

(4) สื่อสารกับผู มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เม่ือไดกําหนดตัวชี้วัดและข้ันตอนการ

ดําเนินงาน แตละกระบวนการจะถูกถายทอดและสื่อสารใหกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

(5) ดําเนินการและประเมินผลตามตัวชี้วัด   

 
ภาพท่ี 6.2 การออกแบบกระบวนการ 

ข.การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 

 (1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ 

  (1.1) กระบวนการบริหารจัดการ คณะฯ ไดเห็นความสําคัญในการนําและกํากับดูแล

องคกร เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียตองรับรูและเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของคณะฯ เพ่ือขับเคลื่อน

องคกรตอไป 

ตารางท่ี 6.1 กระบวนการการบริหารจัดการ 

กระบวน 

การนําองคกร 

กระบวน 

การยอย 

ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนด

หลัก 

การนําไปสูการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ

/ดําเนินการ 

การนํา

องคการและ

การกํากับดูแล 

-การถายทอด

วิสัยทัศนและ

แผน          

ยุทธศาสตร 

-การสื่อสาร

องคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

- แผนกลยุทธคณะฯ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 

- ผลการวิเคราะหความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

- รายงานการทบทวนวิสัยทัศน

และคานิยมองคกร 

แนวทางการ

ทบทวน

วิสัยทัศนตาม

กระบวนการ 

S-E-A-R-C-H 

(ตามท่ีรายงาน

ในหมวด 1) 

- ระบุและทบทวนกลุมเปาหมายในการ

ถายทอดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร 

(เนนการทํา segmentation ท่ีครอบคลุม

มากข้ึน เชน การสื่อสารกับอาจารยชาว

ตางประเทศ) 

- ระบุและทบทวนวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและปรับใหเขากับสถานการณ 

โดยเฉพาะการ work from home ในชวง

สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 

คณบด ี
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กระบวน 

การนําองคกร 

กระบวน 

การยอย 

ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนด

หลัก 

การนําไปสูการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ

/ดําเนินการ 

 การ

บริหารงาน

ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

- ผลการประเมินผลการทํางาน

ของคณบดีครึ่งวาระการทํางาน

ท่ีประเมินโดยคณะกรรมการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจ

ตอการบริหารงานของคณบดี

และผูบริหาร 

- ผลการประชุมระหวางคณบดี

กับประชาคมและสาขาวิชา 

หลักการ

ทํางานของการ

บริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี

ของ กพร.  

กฎระเบียบวา

ดวยการ

ประเมินการ

ปฏิบัติงานของ

คณบด ี

นําผลการประเมินการทํางาน ของคณบดี

และผลการสํารวจความพึงพอใจตอการ

ทํางานของคณบดีและผูบรหิารตลอดจน

ผลการประชุมกับประชาคมและสาขาวิชา

มาวิเคราะหและปรับปรุงการทํางาน

โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็น 

คณบดี 

 การจัดการขอ

รองเรียน 

- ขอมูลการรองเรยีนหรือการ

แสดงความคดิเห็นของ

ประชาคมและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

ระเบียบ

ขอบังคับท่ี

เก่ียวของกับ

การรับขอ

รองเรียนและ

การอุทธรณ

รองทุกข 

- มอบหมายใหฝายสื่อสารองคกร

ปรับปรุงชองทางการรับขอรองเรียน 

- เมื่อไดรบัขอรองเรียนคณบดตีั้ง

กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงหรอื

ประสานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตั้ง

กรรมการการรับฟงการอุทธรณรองทุกข 

- สื่อสารผลการพิจารณาและการ

ดําเนินการใหแกผูเก่ียวของ 

- สังเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของเพ่ือ

กําหนดแนวทางการแกปญหาในระยะยาว 

คณบดี 

กรรมการ

อุทธรณรอง

ทุกขระดับ

คณะและ

มหาวิทยาลยั 

 การใช

ทรัพยากร

และ

พลังงาน 

- ขอมูลการใชทรัพยากรและ

งบประมาณท่ีใชเปนคาใชจายท่ี

เก่ียวของ เชน คานํ้า คาไฟ 

กระดาษ 

แนวทางการ

ประหยดั

พลังงานของ

มหาวิทยาลยั

และคณะฯ 

- สํารวจวิเคราะหการใชทรัพยากรและ

มอบหมายรองคณบดฝีายบริหารฯ จัดทํา

แผนการประหยดัพลังงานและทรพัยากร

สิ้นเปลืองและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ของแผน และประชาสัมพันธและรณรงค

ใหใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยดั 

คณบด ี

รองคณบดี

ฝายบรหิารฯ 
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      (2.2) กระบวนการหลัก 

   2.2.1) กระบวนการผลิตบัณฑิต คณะไดกําหนดกระบวนการหลักในการ

ผลิตบัณฑิตโดยพิจารณาพันธกิจและวิสัยทัศนหลักของมหาวิทยาลัยและคณะ คือมีความเปนเลิศทางดานการ

จัดการเรียนการสอนในสาขามนุษยศาสตร อีกท้ังยังพิจารณาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

ในการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จึงไดกําหนดกระบวนการใน

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ GREATS ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และมีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษและ ภาษาตางประเทศท่ีสามไดในระดับท่ีดีมาก นักศึกษาจะตองเปนบัณฑิตท่ีมีความรู คูคุณธรรม 

พรอมท้ังมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ และมีประสบการณนอก

หองเรียน (ตารางท่ี 6.2 ) 

 สวนในระดับบัณฑิตศึกษาจัดการเรียนการสอนแบงเปน 2 รูปแบบ คือ ภาค

ปกติ ซ่ึงศึกษาแบบเต็มเวลาในเวลาราชการ และภาคพิเศษ ซ่ึงศึกษาในชวงเย็น หรือศึกษาในวันเสาร วันอาทิตย 

หลักสูตรระดับปริญญาโท จะเนนไปท่ีการวิจัย สวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะมุงเนนใหผูเรียนสรางงานวิจัย

ท่ีเรียกวา "ดุษฎีนิพนธ" (dissertation) เพ่ือการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีใหมๆ รวมกับคณาจารย ท้ังนี้ ทุก

หลักสูตรมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และหนวยงานท่ีไมแสวงหากําไร 

ในการออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

จัดทําสํารวจความตองการของผูศึกษา ความพรอมในทุกดานของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และจัดทํา Concept Paper เพ่ือเขาสูกระบวน

พิจารณาจากคณะกรรมการการกลั่นกรองหลักสูตรตามลําดับชั้นกอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

 2.2.2) กระบวนการบริการสังคม คณะฯ ไดกําหนดกระบวนการบริการ

วิชาการแกสังคมเปนสองสวน คือ (1) การบริการวารสารวิชาการ และ (2) การบริการวิชาการแกสังคม (ตารางท่ี 

6.4) กระบวนการสนับสนุน 

(2) กระบวนการสนับสนุน คณะฯ ไดกําหนดกระบวนการสนับสนุนไว 4 กระบวนการ ไดแก 

(1) กระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ (ตารางท่ี 6.5) (2) กระบวนการบริหารงานบุคลากร

สายวิชาการ (ตารางท่ี 6.6) (3) กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน (ตารางท่ี 6.7) และ (4) 

กระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน และการตลาดของคณะ (ตารางท่ี 6.7) 
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ตารางท่ี 6.2 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ องคประกอบหลัก ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการ

ปฏิบตั ิ

ผูรับผิดชอบดาํเนินการ ตัวชี้วดัวัดผลลัพธดานการ

เรียนรูของผูเรียน 

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการทาํงาน 

ตัวชี้วดัผลลัพธดาน

การมุงเนนลูกคา 

การพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 

กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 

คุณภาพหลักสูตรตาม

ขอกําหนด สกอ. สมศ.และ 

มธ. 

 -กฎระเบียบเก่ียวกับการ 

เปด-ปดหลักสูตร  

-แผนยุทธศาสตร/แผนกล

ยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ

ที่เกี่ยวของ 

รองคณบดีฝายวิชาการ  

ผูชวยคณบดีฝายมาตรฐานหลักสูตร  

รองคณบดีฝายการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

หัวหนาภาควิชา  

หัวหนาสาขาวิชา 

ประธานหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขา

ทดสอบคุณลักษณะ GREATS  

(ภาพที่ 7.1) 

-ผลการสอบภาษาอังกฤษ  

(ภาพที่ 7.2-7.7) 

-รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑ

การทดสอบความสามารถดานภาษา

ที่สาม  

(ภาพที่ 7.8) 

- รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่

ผานมาตรฐาน และคาเฉลี่ยผล

ประเมินคุณภาพภายใน 

(ภาพที่ 7.9-7.10) 

-รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา  

(ภาพที่ 7.13-7.16) 

-ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมนอก

หลักสูตร เพ่ือสงเสริมการทํางานหรือ

การศึกษาตอ (ภาพที่ 7.19) 

 - ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีตอการจัดสถานที่ที่

เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู (ภาพที่ 

7.20) 

-บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  

(ภาพที ่7.21) 

 

อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญา

ตรีเม่ือเทียบกับแผนการรับนักศึกษา

ใหมที่กําหนด  

(ภาพที่ 7.32-7.36) 

-จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเม่ือ

เทียบกับแผนที่กําหนดไว  

(ภาพที่ 7.43) 

- จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ 

ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน

ตางประเทศเม่ือเทียบกับที่กําหนดไว

ในแผน  

(ภาพที่ 7.44) 

 

ความพึงพอใจของนายจาง

ที่มีตอบัณฑิตตาม

คุณลักษณะ Greats (ภาพ

ที่ 7.53) 

 

-ความพึงพอใจของ

นักศึกษาในภาพรวมตอ

การบริหารจัดการของ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

(ภาพที่ 7.54-7.58) 

 -ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตระดับปริญญาตรี 

(ภาพที่ 7.64-7.69) 

 

กระบวนการรับเขา -คุณภาพผูเขาศึกษา  -เกณฑการรับเขา 

การจัดการเรียนการ

สอน 

-คุณภาพอาจารย 

-คุณภาพตําราและทรัพยากร

ที่ใชในการเรียนการสอน 

 กฎระเบียบเก่ียวกับการ 

เปด-ปดรายวิชา  

 

กระบวนการ 

พัฒนานักศึกษา 

-อัตลักษณของบัณฑิต/

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

-ตลาดแรงงาน 

-การแลกเปลี่ยนตางประเทศ 

-การใหคําปรึกษาทางดาน

สุขภาพจิต 

 กฎระเบียบเก่ียวกับ

กิจกรรมนักศึกษา  

- กฎระเบียบเก่ียวกับ

วิเทศสัมพันธ 

 

กระบวนการประเมินผล มาตรฐานคุณวุฒิ 

เกณฑการสอบ

ภาษาตางประเทศ 

 

ระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา

ดวยวิทยานิพนธ สรนิพนธ

และการคนควาอิสระ พ.ศ.

2559 

- แผนยุทธศาสตร/แผน

กลยุทธ/แผนปฏิบัติ

ราชการที่เก่ียวของ 
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ตารางท่ี 6.3 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

กระบวนการ องคประกอบ

หลัก 

ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัวชี้วดัวัดผลลัพธดาน

การเรียนรูของผูเรียน 

ตัววัดผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการทาํงาน 

ตัวชี้วดัผลลัพธดาน

การมุงเนนลูกคา 

การพัฒนาหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 

-คุณภาพหลักสูตรตามขอกําหนด สกอ. สมศ.และ มธ 

พระราชบัญญัติ 

-เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  

-ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการ

ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 (26 พ.ย. 2558) 

  -กฎระเบียบเก่ียวกับการ เปด-ปด

หลักสูตร  

-แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ/

แผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวของ 

รองคณบดีฝาย

บัณฑิตศึกษาและบริหา

ทาพระจันทร 

 

ผูชวยคณบดีฝาย

มาตรฐานหลักสูตร 

 

ประธานหลักสูตร 

 

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

-รอยละของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ผานมาตรฐาน 

และคาเฉลี่ยผลประเมิน

คุณภาพภายใน (ภาพที่ 7.11-

7.12) 

-รอยละของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกที่นําเสนอ

ผลงานในเวทีวิชาการ

ระดับชาติและ/หรือ ตีพิมพ

เผยแพรผลงานในฐานขอมูล

ระดับชาติ  

(ภาพที่ 7.17) 

-จํานวนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจาก

ภายนอก  

(ภาพที ่7.18) 

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา  

(ภาพที่ 7.37-7.42) 

-ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

(ภาพที ่7.70-7.74) 

 

-ความพึงพอใจของ

นักศึกษาในภาพรวมตอ

การบริหารจัดการ

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา  

(ภาพที ่7.59-7.63) 

 

-ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

(ภาพที่ 7.70-7.74) 

 

กระบวนการ

รับเขา 

-คุณภาพผูเขาศึกษา 

-มาตรฐานคุณวุฒิเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ 

-เกณฑการรับเขา 

การจัดการเรียน

การสอน 

-คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ 

-คุณภาพตําราและทรัพยากรการเรียนการสอน 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

โครงการปกติ แบบเหมาจาย ประกาศฉบับที ่3 

 กฎระเบียบเก่ียวกับการ เปด-ปด

รายวิชา 

คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ 

กระบวนการพัฒน

านักศึกษา 

-อัตลักษณของบัณฑิต/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

-ตลาดแรงงาน 

-ทักษะดานการทําวิจัย 

คูมือสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาปริญญาโท-เอก 

การประชุมวิชาการระดับชาติสรรพ

ศาสตรสรรพศิลป และศิลปเสวนา 

กระบวนการ

ประเมินผล 

-การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ 

-การนําเสนอผลการศึกษาในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และการตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการ 

- แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ/

แผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวของ 

มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
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ตารางท่ี 6.4 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม  

กระบวนการ กระบวนการยอย ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการ

ปฏิบตั ิ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัวชี้วดัผลลัพธดานบริการทีมุ่งเนนลูกคา ตัววัดผลลัพธดาน

ประสิทธิผลของ

กระบวนการทํางาน 

ตัวชี้วดัผลลัพธดาน

การมุงเนนลูกคา 

การบริการ

วารสาร วิชาการ 

-กําหนดนโยบาย 

วารสารของคณะ 

-กําหนดนโยบายการ

บริหารภายในวารสาร 

-กําหนดนโยบายการ

คัดเลือกผลงานและ

กระบวนการในการตีพิมพ 

-การประเมินผล 

การเผยแพร 

- เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการที่สอดคลอง

กับขอกําหนดในการขอตําแหนงวิชาการ 

- เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการจากระบบ

วารสารไทย (TCI) 

-งบประมาณในการจัดทําวารสาร 

- ขอกําหนดของระบบวารสารออนไลน 

 

การดําเนินงานตองได

มาตรฐานตาม

หลักเกณฑคุณภาพของ

ศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทยหรือสงูกวา 

แผนการตีพิมพวารสาร

ทั้ง 5 เลมของคณะฯ 

- ผูทรงคุณวุฒิประเมิน

คุณภาพบทความ 

- บรรณาธิการและ

คณะทํางานวารสารที่เปน

คณาจารยจากสาขาวิชา

ตางๆ ภายในคณะฯ 

- กลุมงานสงเสริมผลงาน

วิชาการและวิจัย 

-ผูบริหารงานวารสาร 

-รอยละของวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ 

(ภาพที่7.22) 

-จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงใน

วารสารวิชาการของคณะฯในภาพรวม (ภาพที่ 

7.23) 

-จํานวนบทความของบุคลากรภายในที่สงมา

ลงตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะ (ภาพที่ 7.24) 

-จํานวนบทความของบุคคลากรภายนอกที่สงมาลง

ตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะ (ภาพที ่7.25) 

-ผลผลิตของงานในระดับ

รูปธรรม 

-การประเมินตนเองในกลุม

ปฏิบัติงาน 

-ระดับความพึงพอใจตอ

ผลลัพธในภาพรวม  

-ผลการประเมินคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวารสารวิชาการ

ของคณะ  

(ภาพที ่7.78.1) 

การบริการ

วิชาการแกสังคม 

กระบวนการกําหนด

ทิศทางในการใหบริการ

สังคม 

 

กระบวนการ

ประชาสัมพันธ 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

 

กระบวนการประเมินการ

นําความรูไปใชประโยชน  

-ความตองการของผูรับบริการ 

-ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

-ความตองการของชุมชน 

-ความเชี่ยวชาญของอาจารย 

-งบประมาณ 

 

-ระบบการจัดผูสอน 

-ระบบการบริหาร

จัดการหองเรียน 

-การบูรณาการบริการ

วิชาการเขากับการ

เรียนการสอน 

-ความตอเนื่อง/ย่ังยืน

ของการดําเนินการ 

-ระเบียบการบริการ

วิชาการแก 

-แผนยุทธศาสตร/แผนกล

ยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ

ที่เกี่ยวของ 

-ตัวชี้วัด EdPEx 

-งานบริการสังคม 

-บุคลากรที่ใหบริการ

วิชาการ 

-สาขาวิชา 

-จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคม

แบบเก็บคาธรรมเนียม (ภาพที ่7.26) 

-จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคม

แบบไมเก็บคาธรรมเนียม (ภาพที ่7.27) 

-จํานวนชุมชนรับบริการวิชาการ (ภาพที่ 7.28) 

-จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปเสวนา (ภาพที ่7.29) 

 -จํานวนการบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศใหโอกาสกับผูดอยโอกาส (ภาพที่ 7.30) 

 -จํานวนโครงการ การศึกษา สงเสรมิและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย (ภาพที7่.31) 

-รอยละของผูเขารวมอบรมที่

อยูครบตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในหลักสูตร 

(โครงการบริการสังคมแบบเสีย

คาใชจาย)  

(ภาพที ่7.45) 

 

-ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโครงการบริการ

สังคม (ภาพที่ 7.79-7.82) 

-ความพึงพอใจของผูที่มาใช

บริการโครงการบริการ

สังคมที่มีตอประโยชนที่

ไดรับจากโครงการ  

(ภาพที่ 7.83-7.86) 
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ตารางท่ี 6.5 กระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ 

กระบวนการ กระบวนการยอย ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก การนําไปสูการ

ปฏิบตั ิ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

ตัววัดผลลัพธ 

การสนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิชาการ

ของบุคลากร 

 - การสนับสนุนการทําวิจัย   

- การตีพิมพ/ เผยแพรผลงานวิจัย  

- การนํางานวิจัยไปใช ประโยชน 

- การสนับสนุนการขียนตําราหรือ

เอกสารวิชาการ 

-การตีพิมพ/เผยแพรตํารา/เอกสาร

วิชาการ 

-ยุทธศาสตรชาติและกระทรวง อว. 

-ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยและ

ยุทธศาสตรหลักของคณบดี 

-ผลการศึกษาปญหาและความ

ตองการการพัฒนาศักยภาพดาน

วิจัย 

-นโยบายการผลิตงานวิชาการจาก

กรรมการบริหารงานวิจัยทุกชุด 

- ทิศทาง/ความตองการของ

วงการวิชาการ/วงการวิจัย  

- ระเบียบกองทุนวิจัยของคณะ  

- ระเบียบการเงิน/ระบบราชการ  

-ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ

อาจารย 

- ขอกําหนด ตามทุนวิจัย 

การทํางานของ

กรรมการชุด 

-การอบรมการวิจัย 

-การบริหารงานวิจัย 

-การบริหารงานวารสาร 

-งานสงเสริมการเขียน

ตําราและเอกสาร

วิชาการ 

ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม 

- อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมาย

ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง (ภาพที่ 7.88) 

-จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก (ภาพที่ 7.89) 

-อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับภายใน (ภาพที่ 7.91)  

-จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ (ภาพที่ 7.92) 

-รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว (ภาพที่ 7.93) 

-จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเม่ือเทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนดไว

ในแผน (ภาพที่ 7.94) 

ตารางท่ี 6.6 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ 

กระบวนการ กระบวนการยอย ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ ตัววัดผลลัพธ 

การบริหารงาน

บุคลากรสายวิชาการ 

การสนับสนุนใหอาจารยใหศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก 

สนับสนุนใหอจ ขอตําแหนง 

สนับสนุนใหอจ ชาวตปท ขอตําแหนง 

การวางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ 

การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย

และการตีพิมพ 

การจัดสรรงบประมาณ 

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการที่ยังไมจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

ขอมูลบุคลากรที่ตองขอตําแหนงวิชาการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

ขอมูลอาจารยชาวตางประเทศที่ไดตําแหนงวิชาการแลว

และผูที่มีศักยภาพดานงานวิชาการ 

ขอมูลอัตรากําลังสาขวิชาการทั้งหมดของคณะ ทั้งอัตราที่

ครองอยู อัตราวางที่ยังไมไดบรรจุและอัตรากําลังประเภท

ตางๆของคณะ 

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมพัฒนาอาจารยใช

ขอมูลการขออนุมัติการเขารวมอบรม ประชุม สมัมนา 

และงบประมาณที่เบิกจาย 

การเผยแพรทางวิชาการใชขอมูลของศูนยวิจัยและขอมูล

จากการรายงานผลปฏิบัติงานประจําป 

ขอมูลอาจารยอาจารยเกษียณของแตละสาขาวิชา  

ระเบียบดานบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ขอบังคับ มธ. ที่เกี่ยวของกับการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 

ประกาศหลักเกณฑเรื่องการสรรหา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

พ.ศ.2562 

 

หลักเกณฑงานการเงินและการคลัง

ของคณะศลิปศาสตร 

หลักเกณฑและประกาศสนับสนุนทุน

วิจัยของคณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากร

มนุษย และงานฝายบริหารและ

ทรัพยากรมนุษย 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

ศูนยวิจัยคณะศิลปศาสตร 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

-รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก (ภาพที่ 7.87) 

- จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ (ภาพที่ 7.88) 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการ (ภาพที่ 7.88.1) 

จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน (ภาพที่ 7.89) 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน (ภาพที่ 7.90) 

- อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ภาพที่ 7.91) 

- จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวนอาจารยที่ไดรับ

เชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ภาพที่ 7.92) 

- อัตราการคงอยูของบคุลากรสายวิชาการ (ภาพที่ 7.93) 

-ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการของคณะ (ภาพที่ 7.102) 

-ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวิจัย (ภาพที่ 7.103) 

-ความพึงพอใจของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยที่มีตอการบริหารโครงการ (ภาพที่ 7.104) 

-ความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ นโยบายการพัฒนา (ภาพที7่.108) 

-ผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ (ภาพที7่.109) 
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ตารางท่ี 6.7 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน 

กระบวนการ กระบวนการยอย ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ ตัววัดผลลัพธ 

การบริหารงานบุคลากรสาย

สนับสนุน 

การพัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานวิถีชีวิตใหมใหกับ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสาย

สนับสนุน 

 

จัดงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา 

 

การสงเสริมใหสายสนับสนุนขอตําแหนงชํานาญกาญ 

 

การสรางความผูกพันในองคกร 

การสํารวจความตองการเบื้องตนของบุคลากร  

นําขอมูลจาการจัดใหมีโครงการ 

 

ทบทวนกระบวนการทํางานทุกป 

 

ขอมูลวุฒิการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนและความตองการของแตละ

ฝาย 

 

ขอมูลคุณสมบัติเบื้องตนของสายสนับสนุนที่สามารถขอตําแหนงชํานาญ

การได 

 

ขอมูลจากสายสนับสนุนในการเสนอความเห็นเม่ือตองการจัดกิจกรรม 

และขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของการไดรวมกิจกรรมตางๆ ที่

คณะไดจัดข้ึน 

แบบสํารวจความผูกพันองคกร 

แผนยุทธศาสตรของคณะ 

 

ระเบียบดานบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ขอบังคับ มธ. ที่เกี่ยวของกับการ

พิจารณาตําแหนงชํานาญการ 

 

หลักเกณฑงานการเงินและการคลังของ

คณะศิลปศาสตร 

หลักเกณฑและประกาศสนับสนุน

ทุนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหารและ

ทรัพยากรมนุษย 

เลขานุการคณะฯ 

ฝายบริหารและทรัพยากร

มนุษย 

-รอยละของโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะใหกับบุคลากร

สายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการไดตามแผนที่

กําหนด (ภาพที่ 7.105) 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ (ภาพที่ 

7.106) 

- อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน (ภาพที่ 

7.107) 

ความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ 

นโยบายการพัฒนา  (ภาพที7่.108) 

-ผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ (ภาพ

ที่7.109) 

 

 

ตารางท่ี 6.8 กระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน และการตลาดของคณะ 

กระบวนการนําองคกร กระบวนการยอย ขอมูลประกอบการออกแบบ ขอกําหนดหลัก ผูรับผิดชอบ/

ดําเนินการ 

ตัววัดผลลัพธ 

การบริหารงบประมาณ การเงิน 

และการตลาดของคณะ 

การพึงพารายไดหนวยงานมากกวาการพ่ึงพาเงิน

ไดจากรัฐบาล 

การลดรายจาย 

การเพ่ิมรายได 

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร 

การลงทุน 

 

-ขอมูลรายจาย 

-ขอมูลรายได 

-ขอมูลการจัดสรรงบประมาณ 

-ขอมูลการลงทุน 

-ขอมูลการจัดสรรและการใชงบประมาณตาม

ยุทธศาสตร 

 

-การพึงพาตนเองในเชิงรายได 

-มีงบประมาณจัดสรรไดเพียงพอ 

-มีงบประมาณเพ่ือดําเนินการ

ตามพันธกิจของคณะฯ 

 

รองคณบดีฝายการคลังและ

บริการสังคม 

-สัดสวนงบประมาณที่พ่ึงพารัฐกับรายไดของหนวยงาน (ภาพที่7.129) 

-สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) (ภาพที7่.130) 

-สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน (ภาพที่ 7.131) 

-สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ภาพที่ 7.132) 

-งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิติงานตามพันธกิจ 

(ภาพที่ 7.133) 

-สถานะเงินสะสมของคณะฯ (ภาพที่ 7.134) 

-รอยละของจํานวนเงินสะสมที่เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของคณะฯ (ภาพที่ 

7.135)  
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 (3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองพันธกิจอ่ืนๆ และ

กระบวนการ ในการปรับปรุงกระบวนการของแตละฝาย อาศัยหลัก PDCA คือ PLAN-DO-CHECK-ACT 

รายละเอียดดังนี้ 

(3.1) การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ตารางท่ี 6.9 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562 การปรับกระบวนการในป  2563 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรไมไดเก็บขอมูลผูมีสวนได

สวนเสียอยางรอบดาน   

 

 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตรเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2566 

โดยใชแนวทาง Outcome-Based Education คณะวางแผน

เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุง

หลักสูตรใหตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา 

กระบวนการรับเขา 

ทุกหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาไดเต็มจํานวน แสดงใหเห็นวา

กระบวนการรับเขามีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามไดทบทวนเกณฑการ

รับเขาและแจงปญหาในการจัดการระบบ TCAS ใหแตละสาขาวิชา

รับทราบเพ่ือนําไปปรับเกณฑรับเขาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กระบวนการรับเขา 

มีการปรับเกณฑการรับเขาใหรัดกุมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ีฝายวิชาการจัดทําเอกสารเกณฑการรับเขาของท้ัง 

15 สาขาวิชาแบบเขาใจงายและเผยแพรในทุกชองทางเพ่ือให

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาถึงขอมูลไดมากยิ่งข้ึน 

 (3.2) การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม  

ตารางท่ี 6.10 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม 

ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 

2562 

การปรับกระบวนการในป  2563 

วารสาร ในป 2562 ไมมีการสํารวจความพึงพอใจการดําเนินงาน

วารสารอยางเปนทางการ มีเพียงขอมูลเชิงคุณลักษณะท่ีผูตีพิมพ

บทความจากหนวยงานภายนอกและภายในไดแจงกอง บก ทาง

โทรศัพทถึงความสะดวกและความพอใจในงานบริการทางวารสาร 

ปรับปรุงกระบวนการในการบริหารงานวารสารดังน้ี 

1.สํารวจความพึงพอใจการตีพิมพกับวารสารของคณะดานความ  

พึงพอใจตอการบริหารโครงการ ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับ  

2.จัดระบบทบทวนกระบวนการบริหารจัดการวารสาร  

บริการสังคม งานบริการวิชาการไดประเมินการจัดโครงการ

บริการสังคมท้ังแบบใหเปลา และแบบเก็บคาธรรมเนียม และเห็น

วาควรปรับกระบวนการการกําหนดทิศทางและกลุมผูรบับริการให

ชัดเจน รวมท้ังกระบวนการประเมินการนําความรูไปใชประโยชน 

จึงไดวิเคราะหปญหา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ

ตอไปในป 2563  

1. กําหนดทิศทางและกลุมผูรับบริการใหชัดเจน เจรจาเพ่ือหา

คูความรวมมือ และสํารวจความตองการในการอบรมเพ่ือจัดคอร

สใหตรงกับกลุมเปาหมาย ในป 2563 คณะมีความรวมมือกับ รพ. 

ระยอง เพ่ือพัฒนาบุคลากรรองรับการขยายตัวของ EEC ในฐานะท่ี

จะเปน Medical hub ในอนาคต 

2. กระบวนการประเมินการนําความรูไปใชประโยชน หาคูความ

รวมมือเพ่ือปรับปรุงระบบประเมินผลผูเรียน โดยไดเจรจากับ

บริษัท Feedback108 เพ่ือสรางระบบประเมินผลผูเรียน  

 (3.3) การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ 
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ตารางท่ี 6.11 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนนุบุคลากรของคณะฯ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562 การปรับกระบวนการในป  2563 

ฝายวิจัยฯไดสํารวจปญหาและความตองการของบุคลากรสาย

วิชาการ พบวากลุมบุคลากรระบุปญหาดานความรูและขาด

ประสบการณในการทําวิจัย ความตองการทุนวิจัยและทุนสนับสนุน

การผลิตงานวิชาการทุกประเภท เชน งานวิจัย การเขียนเพ่ือตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย  การเขียนตํารา เอกสารวิชาการ เปนตน 

ฝายวิจัยฯปรับปรุงกระบวนการทํางานใน 2 ระดับหลักๆคือ 

1. ระดับยุทธศาสตรหลักของงานวิจัยใหสอดคลองกับนโยบาย

หลักของคณะ ดําเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตรป 2563 

ดังน้ี 

กลยุทธท่ี1 เรงรัดผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสรางสรรคท่ี

สอดคลองกับนโยบายชาติหรือจุดเดนของคณะ/มหาวิทยาลัย 

รวมถึงตอยอดงานวิจัย/นวัตกรรม สงเสริมการเผยแพรและการ

ประกวดผลงานไปสูระดับนานาชาติ 

กลยุทธท่ี2 เพ่ิมสัดสวนงานวิจัยดวยการสรางแรงบันดาลใจและ

บรรยากาศในการทําวิจัย 

2. ปรับนโยบายงานวิจัยและกระบวนการใหสอดคลองกับ

เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรชาวไทยและตางประเทศ จัดสรร

งบประมาณใหเหมาะสมกับประเภทงานวิชาการใหมากขึ้น ดังน้ี 

2.1 ปรับระเบียบประกาศทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย  

2.2 ฝกอบรมทักษะท่ีเปนพ้ืนฐานในการทําวิจัย,การตีพิมพ 

2.3 สรางเพจงานวิจัยของคณะ  

2.4 ปรับกลไกสนับสนุนการใชประโยชนของงานวิจัย 

 (3.4) การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ 

ตารางท่ี 6.12 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562 การปรับกระบวนการในป  2563 

ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดนําผลจากการประเมินตัวช้ีวัด

และกระบวนการในการรายงานป 2562 และขอมูลจากการ

ดําเนินการของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

บุคลากรสาย วิชาการมาทบทวนและดํ า เ นินการปรับปรุ ง

กระบวนการและแนวทางการทํางาน  

1.การพัฒนาอาจารย ให ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ ดําเนินการปรับกระบวนการยื่น

ขอสมัครรับทุนการศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย  

2.การสงเสริมใหขอตําแหนงวิชาการ รวมกับฝายวิชาการ จัดทํา

ขอมูลระยะเวลาท่ีตองขอตําแหนงวิชาการและตอสัญญาจางใหม  

3.การบริหารอัตรากําลังสายวิชาการ คณะกรรมการวางแผนและ

พัฒนาอัตรากําลัง จัดทําแนวทางจัดสรรและบริหารอัตรากําลัง

คณะใหมและแจงใหทุกสาขาวิชาทราบถึงนโยบายการบริหารอัตรา

วาง  

 (3.5) การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตารางท่ี 6.13 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562 การปรับกระบวนการในป  2563 

ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดนําผลจากการประเมินตัวช้ีวัด

และกระบวนการในการรายงานป 2562 และขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการบุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกระบวนการทํางาน”มา ทบทวนและ

ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการทํางาน  

1.ดานการพัฒนาทักษะท่ีสงเสริมการทํางาน มีการอบรมทักษะท่ี

สงเสริมการทํางานแบบปกติใหม และ WFH ดังน้ี 

   1) อบรมแนวคิด OKRs (Objective and Key Results) 

    2) การสัมมนาทบทวนกระบวนการทํางานและนําขอมูลปญหา

ท่ีไดจากกระบวนการทํางานของตัวเองมาปรับปรุง 

 2. มีจํานวนสายสนับสนุนไดตําแหนงชํานาญการมากข้ึนแตยังนอย

เทียบกับจํานวนสายสนับสนุนท้ังหมดจึงปรบักระบวนสงเสริม ดังน้ี 

1) สงเสริมเชิงรุกมากข้ึนโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

2) ผลักดันใหแตละสวนงานสงเสริมบุคลากรยื่นขอพิจารณา 

3. เปดโอกาสใหทุกฝายเสนอแผนการปรับปรุงการทํางาน ระบบ

สารสนเทศตางๆ ท้ังน้ีไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 

(3.6) การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ การเงินการตลาด 

ตารางท่ี 6.14 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน และการตลาดของคณะ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562 การปรับกระบวนการในป  2563 

งบประมาณ: ขาดกระบวนการควบคุมรายจายอยางมีประสิทธิภาพ 

การตลาด: จํานวนผูเขารับบริการมีนอยลง 

 

1. งบประมาณ: วิเคราะหปญหาการควบคุมรายจายพบวาขาด

การคํานวณตนทุนตอหนวยในการจัดการศึกษา จึงจัดอบรมการ

จัดทําตนทุนตอหนวย ลดรายจายประจําอ่ืนๆ ปรับนโยบาย 

การจัดสรรงบฯ แจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบและนําไปปฏิบัติ 

2. การตลาด วิเคราะหปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีทําให

จํานวนผูรับบริการลดลง วางนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

แขงขัน  สื่อสารนโยบายใหกับผูท่ีเก่ียวของทราบ ดําเนินนโยบาย 

 

ค. การจัดการเครือขายอุปทาน คณะฯ มีการจัดการเครือขายอุปทานท้ังในสวนคัดเลือกผูสงมอบ กําหนด

ตัวชี้วัดในการประเมินผูสงมอบ ใหขอมูลปอนกลับเพ่ือชวยใหผูสงมอบนําไปใชปรับปรุงผลการดําเนินงาน  

ตารางท่ี 6.15 การควบคุมตนทุนดานการจัดการเครือขายอุปทาน 

ผูสงมอบ Input กระบวน 

การ 

ประเด็นการประเมิน ลูกคา 

คุณภาพ เวลา ประสิทธิผล ราคา 
โรงเรียน

เปาหมาย 
นักศึกษโครงการ

ชางเผือกโครงการ 

เรียนดีในชนบท 

การผลิต

บัณฑิต 
นักศึกษา

เรียนเกง 

ตามเกณฑ 

ตามเวลาท่ี

กําหนด 
GPA มากกวา 

3.5 
 นักศึกษา 
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ผูสงมอบ Input กระบวน 

การ 

ประเด็นการประเมิน ลูกคา 

คุณภาพ เวลา ประสิทธิผล ราคา 
สถาน

ประกอบการ

ท่ีฝกงาน 

แหลงเรียนรู การผลิต

บัณฑิต 
ผานเกณฑ

คัดเลือก

ของคณะ 

รับ นศ. ฝก 

งานไดตาม

กําหนดเวลา 

ความพึง

พอใจของ นศ 
 นักศึกษา 

บริษัท SCG ผูเขารวมอบรม บริการสังคม  ตามกําหนด    

บริษัทเอกชน Smart 

classroom 
ผลิตบัณฑติ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ 
ตามเวลาท่ี

กําหนด 
ความพึง

พอใจของผูใช 
คุมคากวาเมื่อ

เทียบกับคูเทียบ 
นักศึกษา 

อาจารย 
Zoom license ผลิตบัณฑติ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ 
ตามเวลาท่ี

กําหนด 
ความพึง

พอใจของผูใช 
คุมคากวาเมื่อ

เทียบกับคูเทียบ 
นักศึกษา 

อาจารย 
บริการตรวจสอบ

บัญชี 
การคลัง 

งบประมาณ 
คุณภาพ

บริการ 
ตามเวลาท่ี

กําหนด 
ความพึง

พอใจของผูใช 
คุมคากวาเมื่อ

เทียบกับคูเทียบ 
ผูบริหาร สาย

สนับสนุน 

ตารางท่ี 6.16 กระบวนการจัดการเครือขายอุปทาน 

กระบวน 

การ 

วัตถุประสงค วิธีการ/กิจกรรม เคร่ืองมือ

ควบคุม 

ความถี่ใน

การควบคุม 

วิธีการ

รายงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 สํารวจความ

ตองการของ

ผูใชงาน 

จัดซื้อพัสดุท่ีตรง

กับความตองการ

เวลาเหมาะสม 

1) กําหนดคุณสมบัต ิ

2) จัดทําแผนการใชงาน 

ระเบียบ

พัสด ุ

 ทุกรายการ  รายการพัสด ุ  สาขา หรือ

หนวยงาน 

 การคัดเลือก  คัดเลือกผู

ใหบริการท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 

เสนอราคา  หรือการ

คัดเลือก 

ระเบียบ

พัสด ุ

 ทุกรายการ  -  พัสด ุ

 การจัดซื้อ คุณภาพตรง

ความตองการ 

ตามกําหนด 

บริการหลังขาย 

วิธีตกลงราคา 

วิธีการคัดเลือก 

วิธีประกวดราคา 

ใบสั่งซื้อ  

สั่งจาง 

สัญญาจาง 

 ทุกรายการ รายงานการ

จัดซื้อ 

 งานพัสด ุ

การตรวจรับพัสด ุ รับมอบตรง

ตามกําหนด ถูก 

ตองครบถวน 

รายละเอียดในการตรวจรับ  

การตั้งกรรมการตรวจรับ 

เอกสารตรวจ

รับพัสด ุ

 ทุกรายการ  รายงานการ

ตรวจรับ 

 งานพัสด ุ

 การเบิกจาย มีระบบเบิกจายท่ี

เปนระบบและ

ตรวจสอบได 

 ใบขอเบิกวัสด ุ  ทะเบียน

เบิกจาย 

 ทุกรายการ  เอกสารเบิก

พัสด ุ

 งานพัสดุ 

หนวยงาน 

สาขาวิชา 

การปรับปรุงระบบ

การดําเนินงาน 

ปรับปรุงการ

วิธีการบันทึก

รายการ พรอม

นําขอมูลเขาใช

ในระบบ ERP 

การตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมกา

รปรับปรุง

ระบบการ

ทํางานบริษัท 

168Advisory 

เปลี่ยนชุด

ผูบริหาร 

เอกสารการ

สอบทาน

ระบบการ

ทํางาน 

รองการคลัง

และบริการ

สังคม 
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ง. การจัดการนวัตกรรม คณะฯ ไดวางระบบในการบริหารนวัตกรรม โดยแบงนวัตกรรมออกเปน 

4 ประเภทคือ นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ นวัตกรรมดานหลักสูตร นวัตกรรมโครงการตางๆ และนวัตกรรม

ดานทรัพยสินทางปญญา ในป 2563 คณะไดดําเนินการดานนวัตกรรม 2 ดาน คือ การบริหารจัดการ และหลักสูตร   

ตารางท่ี 6.17 การจัดการนวัตกรรม 

 Gather Assess Validate Implement Review 

การบริหาร

จัดการ 

รวบรวมขอมลูในการ

บริหารจดัการเพ่ือ

พิจารณาความเปนไปได

ในการสรางนวัตกรรม 

การประชุมผูบรหิาร

เพ่ือประเมินความ

เปนไปไดในการสราง

นวัตกรรม 

วางแนวทางการสราง

นวัตกรรม 

นํานวัตกรรมไปใช ประเมินผลจาก

ผูใช สาขาวิชา 

ผูเก่ียวของ ผูบริหาร สํานักงาน

เลขานุการ 

กรรมการบริหาคณะฯ 

กรรมการประจําคณะฯ 

ผูใชงาน 

ผูบริหาร 

สาขาวิชาหนวย 

งานท่ีเก่ียวของ 

ท่ีประชุม

กรรมการบริหาร 

การสราง

หลักสตูร 

รวบรวมความคิดเห็นผูมี

สวนไดสวนเสียในการ

พัฒนาหลักสตูรใหม 

ประเมินความเปนไป

ไดในการสราง

หลักสตูรใหม 

ศึกษาความเปนไปได และ

รางหลักสูตร เพ่ือพิจารณา 

บริหารจดัการ

หลักสตูร 

ทบทวนและ

ประเมินผล 

นักศึกษา ศิษยเกา ผูใช

บัณฑิต ผูประกอบการ 

แนวทางของรัฐ 

คณะกรรมการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร 

ท่ีปรึกษา กรรมการบริหาร

คณะฯ กรรมการประจํา

คณะฯ กรรมการระดับ 

มธ. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูสอน 

คณะกรรมการ

ประจําหลักสตูร 

คณะกรรมการ

ประเมินหลักสูตร 

การจัดโครง 

การหรือกิจ 

กรรมตางๆ 

รวบรวมความคิดเห็น

ประเมินความตองการ

จากผูมสีวนไดสวนเสีย 

ประเมินความเปนไป

ไดในการจดัโครงการฯ 

หรือนวัตกรรมตางๆ 

วางแนวทางในการดําเนิน

โครงการ 

จัดโครงการ ประเมินผล

โครงการ 

นักศึกษา บุคลากรสาย

สนับสนุนคูความรวมมือ 

ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล 

กรรมการบริหาร

โครงการ กรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

การศึกษาความเปนไปได 

การทดลองกับกลุมตางๆ 

กรรมการผูจดั

โครงการกรรมการ 

ประเมินโครงการ 

กรรมการบริหาร

คณะฯ กรรมการ

ประจําคณะ 
 

การจัดการนวัตกรรมในป 2563 

1. ดานการจัดการและการบริหารงาน ระบบเสนอขออนุมัติโครงการและประเมินผลโครงการ

ออนไลน คณะฯไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ พรอมท้ังการประเมินผลโครงการออนไลน 

โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหสามารถเสนอขออนุมัติโครงการ ตรวจสอบและติดตามข้ันตอนการอนุมัติ การเบิกจาย คืนเงิน 

และประเมินผลโครงการได และนําขอมูลไปใชไดทุกเม่ือ ผูบริหารสามารถตรวจสอบได และนําผลการดําเนินงานมา

วิเคราะหประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน และยังใชเปนฐานขอมูลใหกับฝายประชาสัมพันธอีกดวย  

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการแปลในยุคดิจิทัล คณะฯ 

ไดริเริ่มจะพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเล็งเห็นความตองการบัณฑิตท่ีเปนนักแปลอาชีพ และมีความสามารถในการ

พัฒนาเครื่องมือชวยแปลไดในอนาคต ท้ังนี้ ไดสรางความรวมมือและรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการเสร็จสิ้น

แลว ขณะนี้ อยูในข้ันตอนขออนุมัติเปดหลักสูตร ซ่ึงคาดวาจะจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2566  
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3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ โครงการอบรมภาษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย 

โรงพยาบาลระยอง ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดพัฒนาศูนยพัทยา เพ่ือเปน Medical hub  ของ EEC คณะฯ จึงเล็งเห็น

โอกาสในการขยายฐานการจัดโครงการเพ่ือบริการสังคมและไดสรางคูความรวมมือกับ รพ.ระยอง เพ่ือจัดอบรมภาษา

ใหกับบุคลากร ท้ังนี้ ทาง รพ. ไดแจงวาตองการใหจัดอบรมภาษาจีน ภาษาเขมร และภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารใน

บริบทของการแพทย พรอมพัฒนาชุดคําศัพทเพ่ือใหบุคลากรนําไปใชได ซ่ึงจะดําเนินงานในป 2565  

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  

 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

  การควบคุมตนทุนของระบบปฏิบัติการ คณะฯ ไดควบคุมประสิทธิภาพประสิทธิผลของ

ระบบปฏิบัติการโดยพิจารณาการดําเนินการ กลาวคือ การควบคุมตนทุนของระบบปฏิบัติการ พิจารณารอบเวลาการ

ทํางานของแตละสวน และปรับกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดการทํางานซํ้าและขอผิดพลาด ลดตนทุนการ

ตรวจสอบและติดตามกระบวนการ และสรางสมดุลระหวางการควบคุมตนทุนและความตองการของผูเรียน 

 
ภาพท่ี 6.3 กระบวนการการควบคุมตนทุนของระบบปฏิบัติการ 

1) ตนทุนในการผลิตบัณฑิต นําคา FTES มาพิจารณาในการวางแผนอัตรากําลัง  

(1.1) บุคลากรสายวิชาการ 

ตารางท่ี 6.18 ข้ันตอน ปญหา และการควบคุมตนทุนดานบุคลากรสายวิชาการ 

ขั้นตอน ปญหา การควบคุมตนทุน 
พิจารณาปจจัยท่ีทํา

ใหตนทุนสูง 
-จํานวนอัตราจางท่ีไมสัมพันธกับความจําเปน 

 -ขาดการนําคา FTES มาพิจารณาอยางเปน

ระบบเพ่ือจัดสรรอัตรากําลัง 

-การจางอาจารยพิเศษจํานวนมาก 

-วิเคราะหปญหา และพิจารณาทางแกปญหาใหไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ปรับกระบวนการ

เพ่ือลดตนทุน 
-เกณฑการจัดสรรอัตราอาจารยไมไดคํานึงถึง

ตนทุนเรื่องคาใชจาย 

-ขาดกระบวนการควบคุมการเปดหมูและ

นักศึกษาในหองของแตละรายวิชา 

-ขาดเกณฑในการจางอาจารยพิเศษ 

-นําคา FTES มาพิจารณาในการจัดสรรอัตรากําลัง 

-คงจํานวนอัตราอาจารยโดยรวมไวเทาเดิม แตพิจารณา

ระบบการจัดสรรอัตราใหกับสาขาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

-พิจารณาแผนเปดหลักสูตรและจางอาจารยในภาพรวม  

-กําหนดเกณฑในการขออัตรากําลัง การจางอาจารยพิเศษ 

สื่อสารผูท่ีเก่ียวของ สาขาวิชาไมรับทราบนโยบาย จัดทําเอกสารช้ีแจงเรื่องกระบวนการอัตรากําลัง 

 (1.2) บุคลากรสายสนับสนุน  
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ตารางท่ี 6.19 ข้ันตอน ปญหา และการควบคุมตนทุนดานบุคลากรสายสนับสนุน 

ขั้นตอน ปญหา การควบคุมตนทุน 
พิจารณาปจจัยท่ีทําให

ตนทุนสูง 
จํานวนอัตราจางบุคลากรสายสนับสนุนท่ีใชงบ

รายไดหนวยงานมมีาก 
คงจํานวนบุคลากรใหเทาเดมิ และไมจัดสรรอัตรา

เพ่ิมเตมิในกรณเีกษียณอายุราชการ 
ปรับกระบวนการเพ่ือลด

ตนทุน 
ระบบการทํางานท่ีซ้ําซอน 

การขาดตัวช้ีวัดความสําเร็จและการควบคุม

รายวัน 

การขาดระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการ

ทํางาน 

 -วางแผนบุคลากรในระยะสั้นและระยะยาวใหเปน

รูปธรรม โดยไมเพ่ิมอัตราจาง 

-นําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน 

-ลดข้ันตอนการทํางาน 

-ปรับโครงสรางของ สนง.เลขานุการและโครงการพิเศษ  
สื่อสารกระบวนการใหกับ

ผูท่ีเก่ียวของไดรับรู 
สาขาวิชา และโครงการไมรับนโยบาย จัดทําเอกสารภาระงาน ตัวช้ีวัด และแผนการปรบัปรุงให

ผูทีเก่ียวของรับทราบ 
ประเมินผล ขาดการประเมินผลกระบวนการลดตนทุน ประเมินผลกระบวนการลดตนทุนในสวนของบุคลากร 

2) การควบคุมตนทุนดานพลังงาน 

ตารางท่ี 6.20 การควบคุมตนทุนดานพลังงาน 
พลังงาน วัตถุประสงค วิธีการ/กิจกรรม เครื่องมือควบคุม ความถ่ีใน

การควบคุม 

วิธีรายงาน ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วดัผลลัพธ 

ไฟฟา ลดการใช

พลังงานไฟฟา 

-ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา 

-นโยบายปดเปดแอร  

-รณรงคลดใชไฟฟา 

รายงานขอมูลการ

ใชไฟฟา 

อัตราการใช

ไฟฟาจาก

กองคลัง 

รายงานคา

ไฟฟาทุก

เดือน 

ฝายอาคาร

สถานที่ /งาน

แผน 

รอยละของการใช

ทรัพยากรที่ลดลง 

(ไฟฟา)  

น้ําประปา ลดการใชน้ํา -รณรงคการประหยัดน้ํา  

-ติดปายประชาสัมพันธ

การลดใชน้ํา 

รายงานขอมูลการ

ใชน้ํา 

อัตราการใช

น้ํารายเดือน

จากกองคลัง 

เอกสารขอมูล

การใช/จาย

คาน้ํา 

ฝายอาคาร

สถานที่  

รอยละของการใช

ทรัพยากรลดลง 

(ประปา)  

กระดาษ ลดการใช

กระดาษ 

ลดการใชกระดาษ -ประชุมไรกระดาษ 

-สารบรรณ 

ออนไลน 

ทุกเดือน การเบิกจาย

คาถาเอกสาร

ประจําเดือน 

ฝายบริหาร

ทั่วไป 

รอยละของการใช

ทรัพยากรที่ลดลง 

(กระดาษ)  
 

  ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร คณะฯ ไดมีการดําเนินการ

ในทางกายภาพโดยจัดใหมีหองสําหรับตั้ง Server โดยเฉพาะและมีกําหนดการเขาออกเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวของ

เทานั้น โดยหอง Server ไดมีการจัดทําตามมาตรฐานของหอง data center ตามปกติ เชน มีเครื่องปรับอากาศ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เปด 24 ชม. มีเครื่องสํารองไฟฟาปองกันอุปกรณตางๆและเพ่ือความตอเนื่องในการ

ใชงาน เปนตน ในสวนของขอมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกสนั้นทางคณะฯ ไดมีการจัดการอยางเปนระบบ 

โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการดําเนินการ สิทธิ์การเขาใชและการเขาถึงขอมูลเพ่ือความปลอดภัยของ

ขอมูลและมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสํารองขอมูลเพ่ือนํามากูคืนในเวลาระบบมีปญหาเพ่ือความตอเนื่องและ

เพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 
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ตารางท่ี 6.21 การจัดการและดําเนินการดานสารสนเทศของคณะ 

วิธีการทําใหเชื่อถือได วิธีการทําใหปลอดภัย วิธีการทําใหใชงานงาย บุคลากรหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ฮารดแวร    

คณะศลิปศาสตรโดยฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพ่ือวางแผน

จัดหาอุปกรณเพ่ือใชงานของ

คณะ 

-มีเจาหนาท่ีประจําในการดูแลรักษา

ใหพรอมใชงาน รวมท้ังมีอุปกรณ

สํารองสําหรับการใชงาน มี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-มีจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรเพียงพอตอ

การใชงาน ของบุคลากร

และบริการหนาช้ันเรียน

ของนักศึกษา 

-เจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-การรับประกันจากบริษัทท่ีทํา

สัญญาการดูแลรักษาเปนรายป 

ซอฟแวร    

สงเสริมและจัดหาซอฟแวรท่ี

ถูกตองตามกฎหมายและ

เหมาะสมกับการใชงานของ

คณะ 

-ใชซอฟแวรท่ีถูกตองของ มธ. 

-ใชซอฟแวรท่ีถูกตองในการปองกัน

ไวรัสของมหาวิทยาลัย 

-มีรหัสผานในการเขาใชงาน 

-ระบบใชงานงายไม

ซับซอน 

-ประชาสัมพันธและ

อบรมการเขาใชงาน 

-เจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

  (1) ความปลอดภัย และ (2) ความตอเนื่องทางธุรกิจ วิธีการดูแลสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติการใหปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุ ตรวจสอบ วิเคราะหสาเหตุ และการแกไข ท้ังนี้ในภาวะฉุกเฉินคณะ

ผูบริหารรวมประชุมและวางแผนแกปญหาอยางรวดเร็ว และสื่อสารกับประชาคม โดยสามารถทําใหดําเนินงาน

ตามภารกิจหลักของคณะไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัยตอชีวิตของบุคลากร นักศึกษาและผูมาใชบริการ 

ตารางท่ี 6.22 การจัดการเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง 

สาเหตุ ผลกระทบ การจัดการ ผูรับผิดชอบ 

ภาวะฉุกเฉินท่ัวไป 

อัคคีภัย, นํ้าทวม, 

แผนดินไหว, 

อาชญากรรม,  

กอวินาศกรรม/ 

การขูวางระเบิด/ 

ภัยทางการเมือง/ 

การปดการจราจร 

หรือผลกระทบ

จากโควิด 

1. ดานอาคารสานท่ี กรณีท่ี

ไมสามารถเขาใชได 

2. ดานวัสดุอุปกรณท่ีไม

สามารถเขามาใชได 

3. ผลกระทบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. บุคลากรไมสามารถเขา

มาปฏิบัติงานได 

5. ผลกระทบดานคูคา เชน 

นักศึกษาไมสามารถเขา

มาติดตอได 

1. แบงแผนการดําเนินการเปน 2 ระดับ (1) มาปฏิบัติงานได

บางสวน (2) มาปฏิบัติงานไมไดท้ังหมด  

2.สื่อสารบุคลากรทุกกลุมถึงแผนและนโยบายการปฏิบัติงาน 

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีแตละฝายรบัผิดชอบ (1) 

ติดตอเขาใชสถานท่ีการใชสถานท่ี (2) จัดหาวัสดุอุปกรณหรือ

ใหยืมอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน 

การจัดซื้อโปรแกรม zoom การใหยืมเครื่องคอมพิวเตอร (3) 

การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ (4) การเตรียมบุคลากรเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามฉุกเฉิน (5) การใหขอมูลและชองทางติดตอเมื่อ

ตองประสานงานแตละฝาย (6) ตดิตอสื่อสารกับผูรับบริการให

รับทราบขอมลูและวิธีการตดิตอกับคณะ 

คณบด/ี  

รองคณบดี 

และหัวหนา

งานท่ี

รับผิดชอบแต

ละฝาย 
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7. ผลลัพธ (450 คะแนน) 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการท่ีตอบสนองตอลูกคากลุมอ่ืน และดานกระบวนการ  

7.1ก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา  

   1) ดานการเรียนการสอน ในป 2563/2564 คณะมีผลการดําเนินงานในสวนของดานการ

เรียนการสอน ไดแก คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next Generation 

Leadership) /Entrepreneur /Digital skills ผลการสอบภาษาอังกฤษ รอยละของหลักสูตรท่ีผานมาตรฐาน 

และคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา รอยละของนักศึกษาปริญญาโท 

และปริญญาเอกท่ีนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูล

ระดับชาติ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตอกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการทํางาน

หรือการศึกษาตอ และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตอการจัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมตอ

การศึกษาเรียนรู และบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม ดังภาพท่ี 7.1-7.21 

  
ภาพที่ 7.1 คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาที่เสอบคุณลักษณะ GREATS 

(Next Generation Leadership)/Entrepreneur/Digital skills 

ภาพที่ 7.2 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน 

TU-GET ตามเกณฑ (CBT)  (เกณฑ 61 คะแนน) 

  
ภาพที่ 7.3 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีผาน 

TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน) 

ภาพที่ 7.4 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่

สอบผาน TU-GET ตามเกณฑ (CBT)  (เกณฑ 61 คะแนน) 

  
ภาพที่ 7.5 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน 

TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน) 

ภาพที่  7.8 รอยละของนัก ศึกษาที่ผ านเกณฑการทดสอบ

ความสามารถดานภาษาที่สาม 
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คา่เป้าหมาย ผลลัพธ์
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ภาพที่ 7.9 รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ผานมาตรฐาน  ภาพท่ี 7.10 คาเฉล่ียผลประเมินคุณภาพฯของหลักสูตรปริญญาตรี  

  
ภาพที่ 7.11 รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ผานมาตรฐาน  ภาพท่ี7.12คาเฉล่ียผลประเมินคุณภาพฯของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
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89.47

100 100

50

60

70

80

90

100

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

คา่เป้าหมาย ผลลัพธ์
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ภาพที่ 7.13 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการปกติ  ภาพที ่7.14 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาไทย           

  

 

ภาพที่ 7.15 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา ค.พิเศษ ภาษาอังกฤษ  ภาพที ่7.16 เปรียบเทียบรอยละของบณัฑิตที่มีงานทําทั้งสามกลุม       

  

 

ภาพท่ี 7.17 รอยละของนักศึกษา ป.โทและ ป.เอกที่นําเสนอ

ผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพฯ ระดับชาติ 

ภาพที่ 7.18 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 
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   2) ดานการบริการสังคม ผลการบริการวารสารวิชาการ และการบริการโครงการบริการ

เพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บคาธรรมเนียม จํานวนการบริการวิชาการท่ีสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ใหโอกาสแกผูดอยโอกาส จํานวนโครงการ 

การศึกษา สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ในปงบประมาณ 2564 เปนไปตามภาพท่ี 7.22-7.31 

  
ภาพที่ 7.22 รอยละของวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ ภาพที่ 7.23 จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงในวารสารวิชาการ

ของคณะฯ ในภาพรวม  

  
ภาพที่ 7.24 จํานวนบทความของบุคลากรภายในที่สงมาลงตีพิมพใน

วารสารวิชาการของคณะฯ  

ภาพที่ 7.25 จํานวนบทความของบุคลากรภายนอกที่สงมาลงตีพิมพ

ในวารสารวิชาการของคณะฯ  

  
ภาพที่ 7.26 จํานวนผูท่ีมาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบ

เก็บคาธรรมเนียม 

ภาพที่ 7.27 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคม

แบบไมเก็บคาธรรมเนียม 
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ภาพที่ 7.19 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ

สงเสริมการทํางานหรือการศึกษาตอ 

ภาพที่ 7.20 ความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่มีตอการจัดสถานที่ที่

เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู  

ภาพที่ 7.21 บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 

(จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใช

บัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม) 
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ภาพที่ 7.28 จํานวนชุมชนที่เขามารับบริการทางสังคม ภาพท่ี 7.29 จํานวนคนที่เขารวมโครงการศิลปเสวนา 

  
ภาพที่ 7.30 จํานวนการบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศฯ 

ภาพที ่ 7.31 จํานวนโครงการ การศึกษา สงเสริมและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

1) ดานการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานในปการศึกษาและปงบประมาณท่ีผานมา 

คณะมีอัตรารับนักศึกษาใหม อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเม่ือ

เทียบกับแผนท่ีกําหนดไว จํานวนนักศึกษาท่ีไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมในตางประเทศเม่ือ

เทียบกับท่ีกําหนดไวในแผน จํานวนนักศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับคูเทียบ ดังภาพท่ี 7.32-7.42.3 

  
ภาพที่ 7.32 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด 

ภาพที่ 7.33 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเม่ือเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการปกติ) 

  
ภาพที่ 7.34 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (ค.พิเศษภาษาไทย) 

ภาพที่ 7.35 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเม่ือเทียบกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (ค.พิเศษภาษาอังกฤษ) 
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ภาพที่ 7.37 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ภาพที่ 7.38 อัตรารับนักศึกษาใหม โครงการปริญญาโทภาษาไทย 

  
ภาพที่ 7.39 อัตรารับนักศึกษาใหม ค.ปริญญาโทภาษาอังกฤษ ภาพท่ี 7.40 อัตรารับนักศึกษาใหม ค.ปริญญาเอกภาษาไทย 

  
ภาพที่ 7.41 อัตรารับนักศึกษาใหม ค.ปริญญาเอกภาษาอังกฤษ ภาพท่ี 7.42 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 

  
ภาพที ่7.42.1 จํานวน นิสิต/นกัศึกษา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

เปรียบเทียบกับคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณฯ 

ภาพที่ 7.42.2 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโททั้งหมด 

เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  
ภาพที ่7.42.3 จํานวน นิสิต/นกัศึกษา ระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

เปรียบเทียบกับคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาพที่ 7.43 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนด

ไว 
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2) ดานการบริการสังคม คณะฯ มีรอยละของผูเขารวมอบรมท่ีอยูครบตามระยะเวลาท่ี

กําหนดไวเพ่ิมสูงข้ึน และสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังภาพท่ี 7.45 

  
ภาพที่ 7.44 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม

กิจกรรมในตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กําหนดไวในแผน 

ภาพที่ 7.45 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในหลักสูตร (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย) 

  3) การเปรียบเทียบผลลัพธเม่ือเทียบกับคู เทียบ เม่ือเปรียบเทียบผลลัพธดาน

ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานเม่ือเทียบกับคูเทียบ ไดแก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เม่ือพิจารณาจาก QS World Ranking by Subject ในสาขาตางๆ พบวา คณะศิลปศาสตร

ยังมีผลลัพธต่ํากวาคูเทียบในทุกสาขาวิชา 

  
ภาพที ่7.45.1 อันดับ สาขาวิชา Arts & Humanities เปรียบเทียบ

กับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

ภาพที ่7.45.2 อันดับ QS สาขาวิชา Linguistics เปรียบเทียบกับ

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

 

ภาพที ่ 7.45.3 อันดับ QS สาขาวิชา Geography & Area 

Studies เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 

 

 7.1ค ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอ

การแกไขปญหาของแมบาน/รปภ.และอัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) รอยละ

ของรายวิชาท่ีปรับเปนการสอนออนไลนเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และรอยละของนักศึกษาท่ีติดตอเขามา

ท่ีศูนยบริการทางจิตวิทยา และการปรึกษาท่ีไดรับบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 24 ชม.) เปนไป

ตามภาพท่ี 7.46-7.52 
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ภาพที่ 7.46 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการแกไขปญหาของ

แมบาน/รปภ. 

ภาพที่ 7.47 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบ

รายจาย) (ป 2563/64 รอบ 9 เดือน) 

  
ภาพที่ 7.48 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ

เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ภาพรวม) 

ภาพที่ 7.49 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ

เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับปริญญาตรี) 

  
ภาพที่ 7.50 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ

เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

ภาพที่ 7.51 เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ

เกิดเหตุการณฉุกเฉินระหวางปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

ภาพที ่7.52 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอศูนยบริการทางจิตวิทยา

และการปรึกษาที่ไดรับบริการตามเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.) 

7.2 ผลลัพธดานลูกคา (80 คะแนน) 

 7.2ก ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

และลูกคากลุมอ่ืน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ความ

ผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของนักศึกษาท่ีมีตอคณะ และความพึง

พอใจของลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย(ศิษยเกา) ความพึงพอใจของผูรับบริการสังคม ท้ังในสวน

ของวารสารวิชาการ โครงการบริการเพ่ือสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บคาธรรมเนียม 7.53-7.85 
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ภาพที่  7.53 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตาม

คุณลักษณะ GREAT  

ภาพที่ 7.54 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร

จัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  

  
ภาพที่ 7.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  

ภาพที่  7.56 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการ       

ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)  

  
ภาพที่ 7.57 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 7.58 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหาร

จัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  

  

ภาพที่ 7.59 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร

จัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาพที่ 7.60 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร

จัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) 

  
ภาพที่ 7.61 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร

จัดการของหลักสูตร ระดับบณัฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)  

ภาพที่ 7.62 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร

จัดการของหลักสูตร บัณฑิตศึกษา (ค.พิเศษภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 7.64 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม  ภาพที่ 7.65 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  

  
ภาพที่  7.66 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

ปริญญาตรี (โครงการปกติ)  

ภาพที่ 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญา

ตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)  

  
ภาพที่  7.68 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)  

ภาพที่ 7.69 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม

ระดับปริญญาตรี  

  

ภาพที่  7.70 ความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา  

ภาพที่  7.71 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)  

  
ภาพที่  7.72 ความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)  

ภาพที่  7.73 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับ

บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)  
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ภาพที่ 7.75 จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร ภาพที่ 7.76 จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา 

  
ภาพที่ 7.77 คาเฉล่ียระดับความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอคณะ ภาพที ่7.78 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่นฯ (ศิษยเกา) 

  
ภาพที่ 7.78.1 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวน

เสีย (ความพึงพอใจของผูรับบริการวารสารวิชาการของคณะ) 

ภาพที ่ 7.79 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม 

(โครงการอบรม) ในภาพรวม 

  
ภาพที่ 7.80 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบ

ใหเปลา (โครงการอบรม) 

ภาพที่ 7.81 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม 

แบบเสียคาใชจาย 

 

 

ภาพที่ 7.82 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการ

บริการสังคม 
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ภาพที่ 7.83 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคม

ที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (ในภาพรวม) 

ภาพที่ 7.84 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มี

ตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา) 

  
ภาพที่ 7.85 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคม

ที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (แบบเสียคาใชจาย) 

ภาพที่ 7.86 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการ

บริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้งสองประเภท 
 

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร (80 คะแนน)  

7.3ก ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ผลการดําเนินงานในดานบุคลากรสายวิชาการ และดาน

บุคลากรสายสนับสนุน เปนไปตามภาพท่ี 7.87-7.109 

  
ภาพที ่7.87 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก ภาพที ่7.88 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ 

  
ภาพที ่7.88.1 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่มี่ตําแหนงทาง

วิชาการ  

ภาพที่ 7.89 จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น 
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ภาพที่ 7.90 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่

สูงขึ้น 

ภาพที ่7.91 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจาํนวน

อาจารยประจาํที่ปฏบิัติงานจริง 

  
ภาพที ่7.92 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ 

หรือไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการฯ 

ภาพที ่7.93 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายวิชาการ  

  
ภาพที ่7.93.1 จํานวนอาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกบัคณะอักษร

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาพที ่7.93.2 รอยละของจํานวนอาจารยปริญญาเอก ตอจาํนวน

อาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

  
ภาพที ่7.93.3 รอยละของจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ

ต้ังแต ผศ. ขึ้นไป ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ภาพที ่7.93.4 รอยละของจํานวนอาจารยชาวตางประเทศตอจาํนวน

อาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 7.94.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรใน

รายงานสืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(ขอมูลปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน) 

ภาพที่ 7.94.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/

เผยแพร ในวารสารวิชาการที่อยูฐานขอมูลระดับชาติและระดับ

นานาชาติ (Scopus) (ขอมูลปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน) 

  
ภาพท่ี7.94.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีตี่พิมพ/เผยแพร ใน

วารสารวิชาการที่อยูฐานขอมูลระดับนานาชาติ (Scopus) (ขอมูล

ปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน) 

ภาพที่ 7.94.4 จํานวนคร้ังในการถูกอางอิงบทความที่ตีพิมพ/

เผยแพร ในวารสารวิชาการที่อยูฐานฐานขอมูล Scopus ใน รอบ 5 

ป (ขอมูลปปฏิทิน) 

  
ภาพที่ 7.94.5 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/

เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพที่ 7.95 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลง

ทุนภายนอก (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

  
ภาพที่ 7.95.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยชาวตางประเทศที่

ได รับการ ตีพิมพ เผยแพร ในระ ดับชา ติและนานาชา ติ  (ขอมูล

ปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน) 

ภาพที่ 7.96 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 

(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 
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ภาพที่ 7.97 อัตราเงินทุนวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุน

ภายใน (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพที่ 7.98 จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ (ปงบประมาณ 

2564 ขอมูล 9 เดือน) 

  
ภาพท่ี 7.99 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว 

(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพที ่7.100 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยทีอ่นุมัติ

เทียบกับที่กาํหนดไวในแผน (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

  
ภาพที ่7.101 องคความรูวิจัยที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ภาพท่ี 7.102 ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการคณะ 

  
ภาพที ่7.103 ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวจิัย ภาพที ่7.104 ความพึงพอใจของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยที่มีตอการ

บริหารโครงการ 

  
ภาพที่ 7.105 รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสาย

สนับสนุนที่สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด 

ภาพที ่7.106 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ 
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ภาพที่7.107 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายสนับสนุน (ขอมูล

ปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน) 

ภาพที่ 7.108 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอ

สวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา 

 
ภาพที ่7.109 ผลการสํารวจความผูกพนัของบุคลากรที่มีตอคณะ  

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลดูแลองคกร  

 7.4ก ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร และการสรางประโยชนใหสังคม คณะ

มีผลประเมินในสวนของการถายทอดแผนกลยุทธคณะฯ ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอการ

บริหารงานของผูบรหิารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด รอยละของการใชทรัพยากร และพลังงานท่ีลดลง ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีตอคณะ จากการ

ไดรับสนับสนุนบริการทางวิชาการ หรือความชวยเหลืออ่ืนๆ ดังภาพท่ี 7.110-7.127 

  
ภาพที ่7.110 รอยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศนและแผน

ยุทธศาสตรขององคกร 

ภาพที ่7.111 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมูล วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (นักศึกษา) 

  
ภาพที ่7.112 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมูล วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (ผูปกครอง) 

ภาพที ่7.113 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมูล วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวไทย) 
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ภาพที ่7.114 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมูล วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวตางชาติ) 

ภาพที ่7.115 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมูล วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

  
ภาพที ่7.116 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมูล วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (กรรมการบริหารคณะฯ) 

ภาพที ่7.117 ความพึงพอใจตอการส่ือสารขอมูล วิสัยทัศน แผน

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (ผูใชบัณฑิต) 

 
             ภาพที่ 7.118 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

  
ภาพที่ 7.119 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่

กําหนด 

ภาพที่ 7.120 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่

กําหนด กลุมบุคลากรสายวิชาการ (ไมมีขอรองเรียน) 
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ภาพที่ 7.121 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่

กําหนด กลุมบุคลากรสายสนับสนุน (ไมมีขอรองเรียน) 

ภาพที่ 7.122 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่

กําหนด กลุมนักศึกษา 

  
ภาพที่ 7.123 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่

กําหนด กลุมผูปกครอง(ปงบประมาณ 2563-2564 ไมมีขอรองเรียน) 

ภาพที่ 7.124 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง 

(ไฟฟา) 

  
ภาพที่ 7.125 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง 

(ประปา) 

ภาพที่ 7.126 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง 

(กระดาษ) 

 

 

ภาพที่ 7.127 ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีตอคณะ จากการไดรับ

สนับสนุนบริการทางวิชาการ หรือความชวยเหลืออื่นๆ 

 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ 

7.5ก ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด ในปงบประมาณ 2564 คณะฯ มีผลลัพธดาน

งบประมาณ การเงิน และตลาด ดังภาพท่ี 7.128-7.134 
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ภาพที่ 7.128 สัดสวนงบประมาณท่ีพึ่งพารัฐกับรายไดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน) 

ภาพที่ 7.129 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) 

(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน) 

  
ภาพที่ 7.130 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน (ปงบประมาณ 2564 

ขอมูล 6 เดือน) 

ภาพที ่7.131 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ปงบประมาณ 

2564 ขอมูล 6 เดือน) 

  
ภาพที่  7.132 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร สูการปฏิบั ติงานตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง) 

(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพที ่7.133 สถานะเงินสะสมของคณะฯ (ปงบประมาณ 2564 

ขอมูล 9 เดือน) 

  
ภาพที่ 7.134 รอยละของจํานวนเงินสะสมท่ีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน

รูปแบบตางๆ ของคณะฯ (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน) 

ภาพท่ี 7.135 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ (ประมาณการจาก

การประเมินรอบ 6 เดือน) 
 

7.5ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การประเมินผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เปน

การประเมินจากคะแนนการประเมินแผนกลยุทธในปงบประมาณ 2564 ผลประเมินดังภาพท่ี 7.135 
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