รายงานผลการดาํเนนิงาน

ภายใตเกณฑคุณภาพการศกึษาเพือการดําเนนิการทีเปนเลศิ
ประจาํปก ารศกึษา 2563/ ปงบประมาณ

2564

คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
(ฉบบัปรบัปรงุ กนัยายน 2564)

รายงานผลการดําเนินงาน
ภายใตเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
ประจําปการศึกษา 2563/ ปงบประมาณ 2564

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ฉบับปรับปรุง กันยายน 2564)

คํานํา
รายงานผลการดําเนินการฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายแนวทางการบริหารงานของคณะศิ ล ป
ศาสตรเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงกลยุทธที่กําหนดไว โดยใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การดํ า เนิ น งานที่ เ ป น เลิ ศ (EdPEx) เป น กรอบในการกํ า หนดวิ ธี แ ละระบบการทํ า งานเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและบุคลากร ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาในดานตางๆ และรายงาน
ผลลัพธการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา เพื่อนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการดําเนินการในดานตางๆของคณะฯตอไป
เมื่อปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนปแรกที่คณะฯ ไดจัดทํารายงานและเขาสูกระบวนการประเมินอยางเต็ม
รูปแบบ คณะฯเริ่มใชแนวทางของ EdPEx มาใชในการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน การเรียนรูที่จะรับฟง
ความคิดเห็นของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไดเห็นความสําคัญของการทํางานที่เปนระบบ และเริ่ม
เรียนรูที่จะนําขอมูลมาวิเคราะหและชวยในการกําหนดทิศทางการทํางาน อยางไรก็ตามจากขอเสนอแนะที่
ไดรับจากการตรวจประเมิน (OFI) พบวาคณะฯตองพัฒนาระบบการทํางานในหมวดตางๆ ใหเปนระบบที่
สามารถทําซ้ําได มีผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดผลลัพธที่ชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการสื่อสารและการ
ถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธไปยังกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใหครอบคลุมทั่วถึง ในปการศึกษา 2563 ที่ผาน
มาคณะฯไดนําขอแนะนําดังกลาวมาพัฒนาระบบการทํางานในหมวดตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงการสื่อสาร
ถายทอดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรไปยังกลุมตางๆรวมถึงอาจารยชาวตางประเทศดวย และที่สําคัญป
การศึกษา 2563 ที่ ผ า นมาเป น ป แห งการเปลี่ย นผานของคณะฯอย างแทจ ริง เปน ปที่คณะฯทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับใหมที่เนนการทํางานเชิงบูรณาการโดยใชความแตกตางหลากหลาย
ภายในคณะฯใหเปนประโยชน มีการปรับปรุงโครงสรางการทํางานครั้งใหญ คือ การเปลี่ยนโครงสรางภาควิชา
สาขาวิชา และเตรียมความพรอมสูการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหญในป 2566 ที่จะเนนการทําหลักสูตรเชิง
บูรณาการขามศาสตรมากขึ้น และในความทาทายเหลานี้คณะฯเชื่อมั่นวาการดําเนินงานตามแนวทางของ
EdPEx จะชวยใหคณะฯกาวไปสูเปาหมายได ถึงแมจะเปนไปอยางคอยเปนคอยไป แตมีทิศทางที่ขัดเจนและสง
มอบคุณคาใหสังคมไดโดยผานทางการผลิตบัณฑิตรุนใหมที่จะนําความรูที่หลากหลายทางมนุษยศาสตรไปใชใน
การ “รูจักตน เขาใจคน เปนพลเมืองโลก” ไดอยางแทจริง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร

ก.

สารบัญ
หนา

บทนํา : โครงรางองคกร
1. การนําองคกร
2. กลยุทธ
3. ลูกคา
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
5. บุคลากร
6. ระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธ

ข.

1
10
20
31
44
54
66
83

สารบัญภาพ
ภาพที่ P1 โครงสรางการบริหารของคณะศิลปศาสตร
ภาพที่ P2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร
ภาพที่ 1.1 กระบวนการ S-E-A-R-C-H
ภาพที่ 1.2 กระบวนการถายทอดวิสัยทัศน
ภาพที่ 1.3 กระบวนการในการกํากับดูแลใหบุคลากรและนักศึกษาไมดําเนินการที่ขัดตอ
กฎหมาย กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรม
ภาพที่ 2.1 รายงานแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรในแตละฉบับจากเว็บไซตของฝาย
วางแผนฯ
ภาพที่ 2.2 แผนที่กลยุทธ
ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564
ภาพที่ 2.4 ระบบประเมินผลโครงการ
ภาพที่ 2.5 ตัวอยางรายงานการติดตามการดําเนินโครงการจากระบบ
ภาพที่ 2.6 ระบบงานสําคัญของคณะฯ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาพที่ 2.7 ขั้นตอนในการทําแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2563
ภาพที่ 2.8 แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2564 ที่คณะฯ กําหนดไว
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 4.1 กระบวนการในการวัดผล
ภาพที่ 4.2 ฐานขอมูลคลังปญญาสถาบัน (Institutional Repository)
ภาพที่ 5.1 กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมภายในคณะศิลปศาสตร
ภาพที่ 6.1 ระบบการทํางานของคณะฯ
ภาพที่ 6.2 การออกแบบกระบวนการ
ภาพที่ 6.3 กระบวนการการควบคุมตนทุนของระบบปฏิบัติการ
ภาพที่ 7.1 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next
Generation Leadership) /Entrepreneur /Digital skills
ภาพที่ 7.2 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่
กําหนดไว (CBT) (เกณฑ 61 คะแนน)
ค.-1
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.3 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC ตามเกณฑที่กําหนด
ไว (เกณฑ 750 คะแนน)
ภาพที่ 7.4 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตาม
เกณฑที่กําหนดไว (CBT) (เกณฑ 61 คะแนน)
ภาพที่ 7.5 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC ตามเกณฑที่
กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน)
ภาพที่ 7.6 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET
และ TOEIC
ภาพที่ 7.7 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน
TU-GET และ TOEIC
ภาพที่ 7.8 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่สาม
ภาพที่ 7.9 รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ผานมาตรฐาน
ภาพที่ 7.10 คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรปริญญาตรี
ภาพที่ 7.11 รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผานมาตรฐาน
ภาพที่ 7.12 คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.13 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการปกติ
ภาพที่ 7.14 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาไทย
ภาพที่ 7.15 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 7.16 เปรียบเทียบรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําทั้งสามกลุม
ภาพที่ 7.17 รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่นําเสนอผลงานในเวที
วิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูลระดับชาติ
ภาพที่ 7.18 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอก
ภาพที่ 7.19 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมนอกหลักสูตร
เพื่อสงเสริมการทํางานหรือการศึกษาตอ
ภาพที่ 7.20 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอการจัดสถานที่ที่
เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู
ภาพที่ 7.21 บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต
ดานคุณธรรมจริยธรรม)
ภาพที่ 7.22 รอยละของวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ
ภาพที่ 7.23 จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงในวารสารวิชาการของคณะฯ ในภาพรวม
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.24 จํานวนบทความของบุคลากรภายในที่สงมาลงตีพิมพในวารสารวิชาการของ
คณะฯ
ภาพที่ 7.25 จํานวนบทความของบุคลากรภายนอกที่สงมาลงตีพิมพในวารสารวิชาการของ
คณะฯ
ภาพที่ 7.26 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม
ภาพที่ 7.27 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม
ภาพที่ 7.28 จํานวนชุมชนที่เขามารับบริการทางสังคม
ภาพที่ 7.29 จํานวนคนที่เขารวมโครงการศิลปเสวนา
ภาพที่ 7.30 จํานวนการบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
ภาพที่ 7.31 จํานวนโครงการ การศึกษา สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
ภาพที่ 7.32 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม
ที่กําหนด
ภาพที่ 7.33 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม
ที่กําหนด (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.34 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม
ที่กําหนด (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.35 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม
ที่กําหนด (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.36 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษาใหมที่กําหนดของทั้งสามกลุม
ภาพที่ 7.37 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.38 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทภาษาไทย
ภาพที่ 7.39 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 7.40 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอกภาษาไทย
ภาพที่ 7.41 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอกภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 7.42 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.42.1 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.42.2 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโททั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 7.42.3 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอกทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.43 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนดไว
ภาพที่ 7.44 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมในตางประเทศ
เมื่อเทียบกับที่กําหนดไวในแผน
ภาพที่ 7.45 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย)
ภาพที่ 7.45.1 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ในสาขาวิชา Arts &
Humanities เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.45.2 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ในสาขาวิชา Linguistics
เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.45.3 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ในสาขาวิชา
Geography & Area Studies เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.46 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการแกไขปญหาของแมบาน/รปภ.
ภาพที่ 7.47 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ป 2563/64 รอบ
9 เดือน)
ภาพที่ 7.48 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(ภาพรวม)
ภาพที่ 7.49 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(ระดับปริญญาตรี)
ภาพที่ 7.50 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
ภาพที่ 7.51 เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ระหวางระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.52 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการทางจิตวิทยาและการปรึกษา
ที่ไดรับบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.)
ภาพที่ 7.53 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT
ภาพที่ 7.54 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.56 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.57 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.58 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 7.59 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.60 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.61 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
ภาพที่ 7.62 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.64 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม
ภาพที่ 7.65 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 7.66 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ
ภาษาไทย)
ภาพที่ 7.68 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.69 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี
ภาพที่ 7.70 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 7.71 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
ภาพที่ 7.72 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ
ภาษาไทย)
ภาพที่ 7.73 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ)
ภาพที่ 7.75 จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร
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ภาพที่ 7.76 จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา
ภาพที่ 7.77 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอคณะ
ภาพที่ 7.78 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย(ศิษยเกา)
ภาพที่ 7.78.1 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย (ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการวารสารวิชาการของคณะ)
ภาพที่ 7.79 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) ใน
ภาพรวม
ภาพที่ 7.80 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา (โครงการ
อบรม)
ภาพที่ 7.81 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสียคาใชจาย
ภาพที่ 7.82 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม
ภาพที่ 7.83 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ (ในภาพรวม)
ภาพที่ 7.84 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา)
ภาพที่ 7.85 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย)
ภาพที่ 7.86 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอ
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้งสองประเภท
ภาพที่ 7.87 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก
ภาพที่ 7.88 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
ภาพที่ 7.88.1 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่มี่ตําแหนงทางวิชาการ
ภาพที่ 7.89 จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
ภาพที่ 7.90 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
ภาพที่ 7.91 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง
ภาพที่ 7.92 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวน
อาจารยที่ไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ภาพที่ 7.93 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายวิชาการ
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ภาพที่ 7.93.1 จํานวนอาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบระหวางกับคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.93.2 รอยละของจํานวนอาจารยปริญญาเอก ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด
เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.93.3 รอยละของจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแต ผศ. ขึ้นไป ตอ
จํานวนอาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.93.4 รอยละของจํานวนอาจารยชาวตางประเทศตอจํานวนอาจารยทั้งหมด
เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 7.94.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรในรายงานสืบเนื่อง
จากที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ภาพที่ 7.94.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร ใน
วารสารวิชาการที่อยูฐานขอมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus)
ภาพที่7.94.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร ในวารสารวิชาการ
ที่อยูฐานขอมูลระดับนานาชาติ (Scopus)
ภาพที่ 7.94.4 จํานวนครั้งในการถูกอางอิงบทความที่ตีพิมพ/เผยแพร ในวารสารวิชาการ
ที่อยูฐานฐานขอมูล Scopus ใน รอบ 5 ป
ภาพที่ 7.94.5 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง
ในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารย
ประจํา และ/หรือนักวิจยั ประจําที่ปฏิบัติงานจริง
ภาพที่ 7.95 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
ภาพที่ 7.95.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ภาพที่ 7.96 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน
ภาพที่ 7.97 อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุน
ภายใน
ภาพที่ 7.98 จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ
ภาพที่ 7.99 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
ภาพที่ 7.100 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวน
งบประมาณที่กําหนดไวในแผน
ภาพที่ 7.101 องคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการแกสังคมไทย (จากงานวิจัย)
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ภาพที่ 7.102 ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการของคณะ
ภาพที่ 7.103 ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวิจัย
ภาพที่ 7.104 ความพึงพอใจของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยที่มีตอการบริหารโครงการ
ภาพที่ 7.105 รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสายสนับสนุนที่
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ภาพที่ 7.106 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ
ภาพที่ 7.107 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายสนับสนุน
ภาพที่ 7.108 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ/นโยบาย/
การพัฒนา
ภาพที่ 7.109 ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ
ภาพที่ 7.110 รอยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคกร
ภาพที่ 7.111 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ
ดําเนินงาน (นักศึกษา)
ภาพที่ 7.112 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ
ดําเนินงาน (ผูปกครอง)
ภาพที่ 7.113 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ
ดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวไทย)
ภาพที่ 7.114 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ
ดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวตางชาติ)
ภาพที่ 7.115 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ
ดําเนินงาน (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
ภาพที่ 7.116 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ
ดําเนินงาน (กรรมการบริหารคณะฯ)
ภาพที่ 7.117 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการ
ดําเนินงาน (ผูใชบัณฑิต)
ภาพที่ 7.118 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
คณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
ภาพที่ 7.119 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
ภาพที่ 7.120 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมบุคลากร
สายวิชาการ
ค.-8

หนา
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98

สารบัญภาพ
ภาพที่ 7.121 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมบุคลากร
สายสนับสนุน
ภาพที่ 7.122 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมนักศึกษา
ภาพที่ 7.123 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด กลุมผูปกครอง
ภาพที่ 7.124 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ไฟฟา)
ภาพที่ 7.125 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ประปา)
ภาพที่ 7.126 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (กระดาษ)
ภาพที่ 7.127 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอคณะ จากการไดรับสนับสนุนบริการทาง
วิชาการ หรือความชวยเหลืออื่นๆ
ภาพที่ 7.128 สัดสวนงบประมาณที่พึ่งพารัฐกับรายไดของหนวยงาน
ภาพที่ 7.129 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย)
ภาพที่ 7.130 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน
ภาพที่ 7.131 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ
ภาพที่ 7.132 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง)
ภาพที่ 7.133 สถานะเงินสะสมของคณะฯ
ภาพที่ 7.134 รอยละของจํานวนเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของ
คณะฯ
ภาพที่ 7.135 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ P1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ปการศึกษา 2562 - 2563)
ตารางที่ P2 ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามอายุ ประเภท ระดับ
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ
ตารางที่ P3 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงาน
ตารางที่ P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักที่ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน
ตารางที่ P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร
ตารางที่ P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ
ตารางที่ P7 ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน
ตารางที่ P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอื่น
ตารางที่ P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตารางที่ P10 บทบาทผูมีสวนไดเสีย และคูความรวมมือที่มีตอองคการ
ตารางที่ P11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ
ตารางที่ P12 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ
ตารางที่ P13 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะ
ตารางที่ 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ
ตารางที่ 1.2 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมของผูบริหาร
ตารางที่ 1.3 การสรางสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความ
หลากหลาย
ตารางที่ 1.4 ระบบการกํากับดูแลองคกร และกลไกการประเมินผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.5 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารที่รับผิดชอบ
ตารางที่ 1.6 การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมของกลุมตางๆ
ตารางที่ 1.7 การสรางความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ตารางที่ 2.1 แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน
ตารางที่ 2.2 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564
ตารางที่ 2.3 รายละเอียดตางๆ ในการทบทวน และจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธคณะ
ศิลปศาสตรระหวาง แผนกลยุทธฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ฉบับ
ทบทวนปงบประมาณ 2563-2564 และฉบับปจจุบัน ฉบับทบทวน
ปงบประมาณ 2564
ตารางที่ 2.5 ผลการวิเคราะหสถานการณภายนอกที่มีผลกระทบตอแผนกลยุทธจาก
นโยบายในระดับตาง ๆ
ตารางที่ 2.6 ผลการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียๆ
ตารางที่ 2.7 ผลการวิเคราะหสถานการณ SWOT
ตารางที่ 2.8 ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธ
ตารางที่ 2.9 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สามารถตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธ
และการใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะฯ
ตารางที่ 2.10 ตัวชี้วัด และผลการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2564
ตารางที่ 3.1 การรับฟงผูเรียนในระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 3.2 การรับฟงผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 3.3 การรับฟงผูใชบริการการบริการวิชาการ
ตารางที่ 3.4 การรับฟงลูกคากลุมอื่นในอนาคต
ตารางที่ 3.5 การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
ตารางที่ 3.6 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 3.7 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 3.8 การพัฒนาความสัมพันธกับผูใชบริการโครงการบริการสังคม
ตารางที่ 3.9 ชองทางประชาสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 3.10 ชองทางการสืบคนและเผยแพรขอมูลสําหรับผูเรียนปจจุบันและ
ผูเรียนใหม
ตารางที่ 3.11 จัดบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม
ตารางที่ 3.12 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับ
ปริญญาตรี
ตารางที่ 3.13 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 3.14 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการการบริการ
วิชาการ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 3.15 ตั ว ชี้ วั ดและผลการดํ า เนิ น งานจากการปรับ ปรุงการรับ ฟงเสีย งของ
นักศึกษา และผูรับบริการ
ตารางที่ 4.1 ที่มาของตัวชี้วัด ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตารางที่ 4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละระดับ
ตารางที่ 5.1 การประเมินขีดความสามารถ และอัตรากําลัง
ตารางที่ 5.2 ภาพรวมการจัดสรรและบริหารอัตรากําลัง
ตารางที่ 5.3 ภาพรวมการรักษาบุคลากรใหม
ตารางที่ 5.4 ภาพรวมการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 5.5 ภาพรวมการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน
ตารางที่ 5.6 ภาพรวมดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
ตารางที่ 5.7 ภาพรวมของการสรางความผูกพันของบุคลากร
ตารางที่ 5.8 ผลความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร
ตารางที่ 5.9 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการใน
กลุมคณาจารย
ตารางที่ 5.10 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการใน
สายสนับสนุน
ตารางที่ 6.1 กระบวนการการบริหารจัดการ
ตารางที่ 6.2 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 6.3 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 6.4 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม
ตารางที่ 6.5 กระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ
ตารางที่ 6.6 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 6.7 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน
ตารางที่ 6.8 กระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน และการตลาดของคณะ
ตารางที่ 6.9 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 6.10 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม
ตารางที่ 6.11 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากร
ของคณะฯ
ตารางที่ 6.12 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสาย
วิชาการ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 6.13 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตารางที่ 6.14 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน
และการตลาดของคณะ
ตารางที่ 6.15 การควบคุมตนทุนดานการจัดการเครือขายอุปทาน
ตารางที่ 6.16 กระบวนการจัดการเครือขายอุปทาน
ตารางที่ 6.17 การจัดการนวัตกรรม
ตารางที่ 6.18 ขั้นตอน ปญหา และการควบคุมตนทุนดานบุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 6.19 ขั้นตอน ปญหา และการควบคุมตนทุนดานบุคลากรสายสนับสนุน
ตารางที่ 6.20 กระบวนการควบคุมตนทุนดานพลังงาน
ตารางที่ 6.21 การจัดการและดําเนินการดานสารสนเทศของคณะ
ตารางที่ 6.22 การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง

ง.-4

หนา
77
77
77
78
79
80
81
81
82
82

บทนํา : โครงรางองคกร
P.1 ลักษณะองคกร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีลักษณะองคกร และสภาวการณขององคกรดังนี้
ก. สภาพแวดลอมขององคกร
(1) หลักสูตร และบริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่สําคัญตามพันธกิจ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตร และบริการประจําปการศึกษา/ปงบประมาณ 2563/2564 ดังตอไปนี้
(1.1) หลักสูตร
(1.1.1) ระดับปริญญาตรี 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) โดยมีจํานวนนักศึกษาดังตารางที่ P1
ตารางที่ P1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ปการศึกษา 2562 - 2563)
ระดับ

ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

• ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
รวม

หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
เพิ่ม/ลด
2562 2563 2562 2563
2562 2563 เพิ่ม/ลด
2,052 2210 787 780 +151 845 830
-15
147 169
64
46
+4
62
62
0
127
144
64
46
-1
29
28
-1
20

25

2,199 2,379

0

0

+5

33

34

+1

851

826

+155

907

892

-15

รวม
2562 2563 เพิ่ม/ลด
3,684 3820 +136
273 277
+4
220
218
-2
53

59

3,957 4,097

+6
+140

(1.2) บริการสังคม คณะฯ มีการใหบริการแกสังคมทั้งในรูปของ
(1.2.1) วารสารวิชาการ คณะฯ บริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับ ซึ่ง
ไดรับการประเมินคุ ณภาพจากศูน ยดัชนี การอางอิ งวารสารไทยให อยู ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 ถึง 3
วารสาร ไดแก วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสารภาษาศาสตร และวารสาร JSEL
(Journal of Studies in the English Language) และฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวน 2 วารสาร ไดแก
วรรณวิทัศน และวารสารประวัติศาสตรธรรมศาสตร
(1.2.2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บ
ค า ธรรมเนี ย ม คณะฯ มี โ ครงการบริ ก ารเพื่ อ สั ง คมทั้ ง แบบเก็ บ ค า ตอบแทน ได แ ก โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศ การใหบริการของศูนยการแปลราชนครินทร และการบริการเพื่อสังคมแบบไมเ ก็ บ
คาธรรมเนียม ไดแก โครงการอบรมออนไลน การบริการวิชาการแกชุมชนภายนอก และศิลปเสวนา
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรม แผนกลยุทธคณะฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 มีพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลักดังนี้
หนา 1

(2.1) พันธกิจ คณะฯ มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ไดแก (1) การจัดการศึ กษา
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (2) การวิจัยพัฒนาองคความรูที่เป นประโยชน ต อแวดวงวิชาการแก
สังคมไทย (3) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศรวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และ (4) ศึกษา สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
(2.2) วิสัยทัศน เนื่องจากบริบทดานสภาพแวดลอมตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจดังกลาว คณะฯ จึงมีการปรับปรุงวิสัยทัศนของคณะฯ โดยใน
ป งบประมาณ 2563 วิ สั ย ทั ศน ของคณะฯ ไดแก “คณะศิล ปศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เปน
สถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”
(2.3) ค า นิ ยม ไดแก “เคารพรวมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In
diversity we respect and collaborate” กล า วคื อ บนความหลากหลาย เราจะ “ให เ กี ย รติ ทุ ก คน
เพราะเราเปนทีมเดียวกัน” (Respect) และจะ “ทํางานดวยความรวมแรงรวมใจ รวมพลังจากทุกภาคสวน
ทั้งภายในและภายนอก ดวยความรูสึกเปนเจาของ” (Collaborate)
(2.4) สมรรถนะหลัก เนื่องจากคณะฯ เปนสถาบันการศึกษาที่มุงความเปนเลิศ
ดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร โดยเฉพาะทางดานภาษา ดังนั้นความสามารถขององคกรที่ทําให
คณะฯ มีความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน คือ AID ไดแกAcademic
Support (A), Internalization (I) และ Diversity (D) โดย
Academic Support (A): คณะศิ ล ปศาสตร มี ค ณาจารย แ ละมี ห ลั ก สู ต รที่
พรอมใหการสนับสนุ น การสรางความเปน เลิศทางวิชาการให แกนั กศึกษาคณะศิล ปศาสตร นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก ปจจุบันรายวิชาของคณะศิลปศาสตรจํานวน
หนึ่งเปนวิชาบังคับตามโครงสรางของหลักสูตรคณะตางๆ โดยเฉพาะคณะดานสังคมศาสตร และมีนักศึกษา
ตางคณะมาลงทะเบียนเรียนเปนวิชาโทหรือวิชาเลือกเปนจํานวนมาก นอกจากนี้คณะฯยังดูแลรายวิชาที่
เปนวิชาศึกษาทั่วไป เชน ความรูเกี่ยวกับอาเซียน ภาษาอาเซียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ใหบริการ
แกบุคคลภายนอกไดรับความนิยมและมีผูเรียนเปนจํานวนมากโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ
Internationalization (I): คณะศิ ล ปศาสตร มี บุ ค คลกร องค ป ระกอบด า น
หลักสูตร และบรรยากาศของความเปนนานาชาติ ดานบุคคลกรมีอาจารยชาวตางประเทศมากถึง 50 คน
ดานหลักสูตรนอกเหนื อการมีห ลักสูตรภาคปกติดานภาษาต างประเทศแลว ยังมีหลักสูตรพิเ ศษที่ เ ป น
หลักสูตรภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษาจํานวน 4 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งขาเขา
และขาออกจํานวนมาก มีการเชิญ Visiting Professor และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการสราง
เครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติอยางสม่ําเสมอ
Diversity (D): คณะศิลปศาสตรมีจุดเดน ดานความหลากหลายทางวิช าการ
ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกันถึง 30 หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการองค
ความรูทางวิชาการที่หลากหลาย นอกจากความโดดเดนดานภาษาไทย ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก
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ภาษาที่ ใ ช ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ภาษาศาสตร และวรรณคดี แ ล ว ยั ง มี ห ลั ก สู ต รด า น
ประวัติศาสตร ปรัชญา อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรที่มีบูรณาการดานมนุษยศาสตรกับสังคมศาสตร
และวิ ท ยาศาสตร เช น หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา ภู มิ ศ าสตร และบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารนิ เ ทศศาสตร
คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมีความรูความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถใหความรู ความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับเหตุการณและปญหาตางๆของสังคมผานงานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2563
(3.1) คณะฯ มีจํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 361 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ
มากกว าสายสนั บสนุน (256 คน และ 105 คน) (70.91%) ทั้ งนี้บุคลากรสายวิชาการเกือบครึ่งหนึ่ง
(47.66%) Generation Y (25-40 ป ) มากกวาครึ่งหนึ่ง (63.28%) ยังมีร ะดับ การศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาเอก และมากกวาครึ่งหนึ่ง (55.86%) ยังไมมีตําแหนงวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน
เกือบครึ่งหนึ่ง (42.86%) อยูในชวง Generation Y เชนเดียวกัน โดยเกือบทั้งหมด (80.95%) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี และมากกวาครึ่งหนึ่ง (65.71%) อยูในระดับปฏิบัติการ
ตารางที่ P2 ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามอายุ ประเภท ระดับการศึกษา และตําแหนง
ทางวิชาการ (คน) (256 คน)
ประเภท

ชาวไทย
ชาวตางประเทศ
รวม
รอยละ

อายุ
ระดับการศึกษา
ตําแหนงวิชาการ
25-40 41-50 41-60 61-70 ต่ํากวา
ปริญญา ไมมีตําแหนง มีตําแหนง
ป
ป
ป
ป ปริญญาเอก
เอก
วิชาการ วิชาการ
93
61
46
7
113
94
104
103
18
12
10
5
33
12
37
8
122
74
51
9
162
94
143
113
47.66 28.91 19.92 3.52
63.28
36.72
55.86
44.14

รวม

207
45
256
100

ตารางที่ P3 ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงงาน ระดับการศึกษา และตําแหนง
งาน (คน) (105 คน)
ประเภท

รวม
รอยละ

อายุ
ระดับการศึกษา
25-40 41-50 51-60 ต่ํากวา
ปริญญาตรี
ป
ป
ป ปริญญาตรี ถึงสูงกวา
45
42.86

34
32.38

26
24.76

20
19.05

85
80.95

ตําแหนงในการทํางาน
ต่ํากวา
ระดับ ระดับ สูงกวา
ระดับ
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิงาน งาน
การ
20
2
69
14
19.05
1.90
65.71 13.33

(3.2) ขอกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาที่สําคัญของบุคลากรสายวิชาการที่เขารับ
การบรรจุใหม ไดแก วุฒิปริญญาเอก
(3.3) ทั้งนี้องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนคณะฯ และปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอความผูกพันขององคกร เพื่อใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนในกลุมบุคลากรสายวิชาการ ไดแก
ปจจัยดานการทํางาน ความกาวหนาและความมั่ นคงในงาน สวนสายสนับสนุน ไดแก ปจจัยดานการ
ทํางาน ความกาวหนา สภาพแวดลอมในการทํางาน สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ

หนา 3

ตารางที่ P4 องคประกอบ/ปจจัยหลักที่ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน
บุคลากร
1) บุคลากรสายวิชาการ
(1.1) กลุมอาจารยชาวไทย

(1.2) กลุมอาจารยชาว
ตางประเทศ
2) บุคลากรสายสนับสนุน

องคประกอบ/ปจจัยหลักที่ทําใหผูกพันกับองคกร
•
•
•
•
•

มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ไดรับการพัฒนาทักษะการสอน และการทํางานวิชาการ
ไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงวิชาการ
มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน
การสนับสนุนดานการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรมการทําผลงานวิชาการ
การไดรับการสนับสนุนทุนการทําผลงานวิชาการ การไดรับการปรึกษา
ดานการทํางานวิชาการ การอํานวยความสะดวกในการทํางานวิชาการ

• ไดรับการเพิ่มพูนความรู และสนับสนุนในการทํางานวิชาการ
• มีความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน
•
•
•
•

มีระบบ และเทคโนโลยีในการทํางานที่ทันสมัย
มีความกาวหนาในการทํางาน
ทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี และปลอดภัย
มีสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

(4) สินทรัพย สินทรัพยของคณะศิลปศาสตรประกอบไปดวย อาคารสถานที่ พื้นที่ใช
สอย เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ P5 สินทรัพยของคณะศิลปศาสตร
อาคารสถานที่
อาคารศิลปศาสตรที่
ทาพระจันทรและ
ศูนยรังสิต

พื้นที่ใชสอย
เทคโนโลยีและอุปกรณที่สําคัญ
• สํานักงาน หองบรรยาย หองประชุม
• ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุม
พรอมอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
• หองปฏิบัติการวิจยั ศูนยเครื่องมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการวิจัยฯ
• ระบบฐานขอมูลที่ใชในคณะ ไดแก ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ระบบ
• หองปฏิบัติการสาขาวิชาภูมิศาสตร
ฐานขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลงาน
บรรณารักษศาสตร และจิตวิทยา
สารบรรณ ระบบฐานขอมูลภาระงาน
• หองปฏิบัติการดานพัฒนาการทางภาษาและ
บุคลากรสายวิชาการ
พฤติกรรมของเด็กเล็ก
• เทคโนโลยีใยแกวนําแสง เทคโนโลยี
• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เครือขายไรสาย ระบบกลองวงจรปด • หอง common room สําหรับกิจกรรม นศ.
software
• ลานเวทีแสดงกิจกรรม

(5) สภาวะแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับ คณะศิลปศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจ
ภายใตกฎหมายและขอบังคับตางๆ ดังตอไปนี้
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ตารางที่ P6 กฎหมายและขอบังคับตางๆ
ดาน
ดานการศึกษา

กฎหมายและขอบังคับตางๆ
•
•
•
•

•
•
ดานการวิจัย
•
•
ดานการบริการสังคม •
•
•
•
•

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (2542)
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (2553)
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มธ. และของคณะ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2558)
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ร.บ. ประกันสังคม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน และงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ข. ความสัมพันธระดับองคกร
(1) โครงสรางองคกร คณะฯ มีโครงสรางการบริหาร และโครงสรางการแบงสวนราชการ
ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ ดังนี้

ภาพที่ P1 โครงสรางการบริหารของคณะศิลปศาสตร
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ภาพที่ P2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร
(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นๆ และผูมีสวนไดสวนเสีย ผูเรียนประกอบไปดวยนักศึ กษา
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ลูกคากลุมอื่นๆ ไดแก ผูรับบริการดานการวิจัย และผูเขารวมอบรมในลัก
สูตรของโครงการบริการสังคม กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และศิษยเกา โดยแต
ละกลุมมีความตองการ และความคาดหวังดังตารางที่ P7-P9
ตารางที่ P7 ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน
ประเภท
ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

•
•
•
•
•

ความตองการและความคาดหวัง
มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทํางาน และหรือการศึกษาตอ
มีสถานที่ที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู
ไดงานทําหลังจบการศึกษา
ไดรับการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู

ตารางที่ P8 ความตองการ และความคาดหวังของลูกคากลุมอื่น
ประเภท
ผูรับบริการวิชาการ
1) ผูใชบริการวารสาร
2) หลักสูตรฝกอบรม

ความตองการและความคาดหวัง
• ตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากขึ้น
• ไดรับการบริการตรงตามความตองการ
• ไดรบั ความรู และนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค

ตารางที่ P9 ความตองการ และความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเภท
1) ผูปกครอง

2) ผูใชบัณฑิต

•
•
•
•
•
•

ความตองการและความคาดหวัง
นักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
นักศึกษามีเครือขายกลุมเพื่อน/รุนพี่รุนนองที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน และคอย
ชวยเหลือกัน ทั้งระหวางที่เรียนและเมื่อจบการศึกษา
นักศึกษาใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอม และสังคมที่ดี
มีทักษะในการทํางาน และมีความอดทน
มีจริยธรรม มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสวนรวม
มีทักษะภาษาที่ 3 และทักษะดานไอที มีประสบการณในการทํางาน
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(3) ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ คณะฯ มีผูสงมอบ และ
คูความรวมมือที่สําคัญ รวมถึงบทบาท และขอกําหนดในการปฏิบัติงานรวมกันดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ P10 บทบาทผูม ีสวนไดเสีย และคูความรวมมือที่มีตอองคการ
กลุมผูสงมอบ/คูความรวมมือ
บทบาทของผูสงมอบ/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ
1) โรงเรียนมัธยมศึกษา
สงมอบนักเรียนทีม่ ีคุณภาพ มีผลการเรียนดี

กลไกที่สําคัญตอการสื่อสาร
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Website Clip Facebook
กิจกรรม Rode Show
กิจกรรม Opened House
Website
E-mail / facebook
Website
E-mail / facebook
ประชุม
Focus Group

2) ผูวิจัยของคณะฯ

เสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจยั และจัดทํา
รายงานผลการวิจยั

3) ศิษยเกา

สนับสนุนทุนการศึกษา ถายทอดความรู และ
ประสบการณการทํางาน

4) หนวยงานที่พัฒนาระบบการ
ทํางาน

ระบบการทํางานที่ดี

5) หนวยงานภาครัฐ เชน สกอ.

สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ

• หนังสือราชการ

คูความรวมมือ
6) โรงเรียนมัธยมศึกษา
7) มหาวิทยาลัยคูสญ
ั ญา

รวมกันพัฒนาเด็กนักเรียน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8) องคกรเอกชน องคกรปกครอง การดูงาน การฝกงาน และการรวมพัฒนาทักษะ
สวนทองถิ่น สวนราชการ และ นักศึกษา
องคกรระหวางประเทศ
9) สมาคมศิษยเกา

เครือขายผูจางงาน ผูรวมใหบริการวิชาการแก
สังคม และผูรวมสนับสนุนทุนการศึกษา

E-mail / line / WhatsApp
ประชุม เยี่ยมพบ หนังสือฯ
Website
E-mail / line / WhatsApp
ประชุม เยี่ยมพบ
เว็บไซต
โทรศัพท E-mail
เยี่ยมพบ ประชุม
โทรศัพท E-mail

P.2 สภาวการณของสถาบัน
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(1) ลําดับในการแขงขัน คณะฯ กําหนดใหคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนคูเทียบดานการศึกษาและวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและติดอันดับ 1 ของ
ประเทศและจากการจัดอันดับจาก QS World University Ranking 2019 พบวา อยูในลําดับที่ 247 ของ
โลก ที่ 45 ของเอเชีย และที่ 1 ของประเทศ โดยพิจารณาจาก (1) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Academic
Reputation) (2) ทั ศนคติ ของผู ว า จ า งต อ มหาวิ ทยาลัย (Employer Reputation) (3) สัดสว นจํานวน
อาจารยตอนักศึกษา (Faculty Student) (4) สัดสวนจํานวนการอางอิงตอผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
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รอบ 5 ป ที่ ผ า นมาต อ จํ า นวนอาจารย (Citation per Faculty) (5) สั ด ส ว นจํ า นวนอาจารย ต า งชาติ
(International faculty) และ (6) สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติ (International Student)
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
ตารางที่ P11 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ และผลกระทบตอคณะ
การเปลี่ยนแปลงภายในคณะ/มธ.
1. เกณฑตอสัญญาจางอาจารยและเกณฑขอตําแหนง
ทางวิชาการสงผลทําใหอาจารยรูสกึ ไมมั่นคงในอาชีพ
และมีอัตราการลาออกเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควบคุมอัตราสายสนับสนุนสงผลใหคณะ
ตองวางแผนบริหารจัดการอัตรากําลังในเชิงรุกมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหความสําคัญกับงาน
ทางดานวิทยาศาสตรมากกวางานทางดาน
มนุษยศาสตร ทําใหคณะไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
ลดลง
4. งบประมาณแผนดิน และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยมีแนวโนมลดลง สงผลทําให
งบประมาณที่นํามาจัดสรรในการดําเนินการตางๆ
ของคณะฯ ลดลง และตองพึ่งพารายไดจากคณะฯ
มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงภายนอกทางสังคม
1. โครงสรางประชากรจํานวนเด็กลง ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น สงผล
ทําใหจํานวนผูสมัครนอยลง การแขงขันระหวางสถาบัน
ในการรับนักศึกษาสูงขึ้น
2. หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวนมาก ทั้ง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไทย และหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่เปดสาขาในประเทศไทย
สงผลทําใหมีอัตราการแขงขันการรับนักศึกษามากขึ้น
3. การเปลีย่ นแปลงทัศนคติของผูปกครองที่มีตอการศึกษา
ในระบบและการประกอบอาชีพ
4. ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสงผลทําใหคณะไม
สามารถวางแผนการรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. นโยบายและยุทธศาสตรชาติ เชน การลดความสําคัญของ
สายมนุษยศาสตรสังคมศาสตร การตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม สงผลใหนักวิจยั ของ
คณะตองปรับตัวสรางงานวิจัยที่บรู ณาการศาสตรของ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร ใหมากขึ้น

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน และใชขอมูล
ระดับองคกรที่เผยแพร และวิเคราะหโดยหนวยงานภายนอก เชน สกอ. และ QS World Ranking การ
กําหนดประเด็นการแขงขันนั้นใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ P12 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ
ดาน

ขอมูลเปรียบเทียบที่สําคัญ

ดานการศึกษา

•
•
•
•

ดานการวิจัย

• งานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล (Citation)
• บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ

ดานความเปนนานาชาติ

• จํานวนอาจารยชาวตางชาติ
• จํานวนนักศึกษาตางชาติ จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
• จํานวนการทํา MOU ที่มีความเคลื่อนไหว

จํานวนนักศึกษา จํานวนผูสมัคร TCAS
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะ ในดาน
หลักสูตร และบริการความรับผิดชอบตอสังคมและบุคลากร ไดแก
ตารางที่ P13 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะ
ประเภท
หลักสูตรและ
บริการ

1.
2.

3.
4.
5.

การปฏิบัติการ 1.
2.
3.
ความรับผิดชอบ 1.
ตอสังคม
2.
บุคลากร

1.
2.
3.

ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 1. ชื่อเสียงของความเปนธรรมศาสตร หลักสูตร
สงผลใหหลักสูตรตองปรับตัวใหทนั สมัย
มีความหลากหลายครอบคลุมมนุษยศาสตร
นโยบายการศึกษาระดับชาติที่เนนวิทยาศาสตรและ
และสังคมศาสตรตอบสนองความตองการ
เทคโนโลยีสงผลตอนโยบายของมหาวิทยาลัยและสาขา ของผูเรียน และผูใชบัณฑิต
2. อาจารยมีหลากหลายสาขาและเชีย่ วชาญ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่คณะสังกัดอยู
เฉพาะดาน
วิจัยเชิงบูรณาการขามศาสตรและการสรางนวัตกรรม
จํานวนประชากรทีล่ ดลงและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 3. อาจารยเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการใน
หลักสูตรยังไมตอบสนองแนวโนมที่เปลี่ยนไปของสังคม ระดับชาติ
โลกและมีหลักสูตรที่มลี ักษณะใกลเคียงกันใน
4. มีความรวมมือกับองคกรเอกชน/สถาบันและ
สถาบันการศึกษาอื่น
องคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเชื่อมโยงทั้งองคกร 1. มีงบประมาณเพียงพอ สามารถพึงพา
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติการให ตนเองได
รวดเร็ว ลดความซ้ําซอน
การบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 1. ความเปนสหวิทยาการของคณะจะสามารถ
ยังไมชัดเจน
ตอบโจทยไดหลายแงมุมและหลายมิติ
ความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อรับใชสังคมยังไม 2. บุคลากรมีความรู ความชํานาญ นําความรู
มาใชเปนประโยชนตอสังคมได
ตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ
บุคลากรสายวิชาการไมสามารถปรับตัวเขากับเกณฑ 1. บุคลากรรุนใหมทั้งสายวิชาการ และสาย
การตอสัญญาจางและเกณฑการขอตําแหนงวิชาการ
สนับสนุนมีความเขาใจ สามารถปรับตัวตอ
ความสัมพันธและทัศนคติของบุคลากรในองคกรเปน
การเปลีย่ นแปลงไดดีในระดับหนึ่ง สามารถ
อุปสรรคตอการทํางาน
ใชเทคโนโลยีใหมๆในการทํางานไดดี
คุณสมบัติการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการทําใหไม 2. บุคลากรสายวิชาการมีประสบการณสูง
ถายทอดความรูส ูบุคลากรกลุมอื่นๆได
สามารถรับบุคลากรไดตามที่ตองการ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ คณะศิลปศาสตรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มาใชในการบริหารคณะ/หลักสูตร การใชวงจรคุณภาพ PDCA การประเมินความเสี่ยง การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานโดยมุงเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและแนว
คําถามในเกณฑ EdPEx มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
และพันธกิจของคณะ
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1. การนําองคกร (120 คะแนน)
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง
ก.วิสัยทัศน และคานิยม
(1) กําหนดวิสัยทัศนและคานิยม ผูนําระดับสูงของคณะศิลปศาสตร หมายถึง กลุมผูบริหารที่
ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน วางแผนกลยุทธ และดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนและเปาหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ในปการศึกษา 2563 การ
ดําเนินงานดานตางๆ นอกจากจะดํ าเนิ น การตอเนื่องจากแผนยุ ทธศาสตร ของบริหารชุดกอน เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องในการบริหารงานแลว ผูบริหารระดับสูงยังไดทบทวนวิสัยทัศน คานิยม ยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ 2563 ผลการทบทวนทําใหผูบริหารระดับสูงกําหนดวิสัยทัศน โดยผานกระบวนการที่
เรียกวา S-E-A-R-C-H (Surveying-Evaluating-Accommodating-Revising-Convincing-Harnessing)
Surveying
วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนด
สมรรนะหลักของคณะฯ

Harnessing
กํากับและจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศน

Evaluating
ประเมินวิสัยทัศน

Convincing
โนมนาวใหเชื่อในวิสัยทัศน

Accommodating
วิเคราะหความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

Revising
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
เชิงกลยุทธและคานิยม

ภาพที่ 1.1 กระบวนการ S-E-A-R-C-H
กระบวนการดังกลาวเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ (Surveying) ที่ชวยใหสามารถกําหนด
สมรรถนะหลักของคณะฯได เชน อัตรากําลัง ความรูความเชี่ยวชาญของอาจารยและบุคลากร หลักสูตรและการ
ใหบริการทางวิชาการที่เปนที่รูจักและยอมรับ และผลการดําเนินการที่เปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายของ
แผนกลยุทธที่ผานมา ขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาคณะฯ มีสรรถนะหลัก 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง Academic
Support คื อการที่คณะศิ ล ปศาสตร มี ค ณาจารย และมี ห ลั กสู ต รที่ พร อมให ก ารสนั บ สนุ น การสร า งความเป น เลิ ศ
ทางวิชาการใหแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสังคมของผูเรียนรูภายนอก
ประการที่ ส อง Internationalization คื อ การที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร มี อ าจารย ช าวต า งประเทศมากที่ สุ ด ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ การศึ กษาจํ านวน 4 หลักสูตรและมีจํ านวนนั กศึ กษา
แลกเปลี่ยนทั้งขาเขาและขาออกจํานวนมาก มีการเชิญ Visiting Professor และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการ
สร างเครื อข า ยความร ว มมื อในระดั บ นานาชาติอยางสม่ําเสมอ และประการที่ส าม Diversity คณะศิล ปศาสตรมี
หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการองคความรูทางวิชาการที่หลากหลาย นอกจากความโดดเดนดานภาษาไทย ภาษา
ตะวันออก ภาษาตะวันตก ภาษาที่ใชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาษาศาสตร และวรรณคดีแลว ยังมีหลักสูตร
ดานประวัติศาสตร ปรัชญา อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรที่มีบูรณาการดานมนุษยศาสตรกับสังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร เชน จิตวิทยา ภูมิศาสตร และบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณาจารยของคณะศิลปศาสตรมี
ความรูความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถใหความรู และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับเหตุการณและปญหาของสังคม
ผานทางงานวิชาการและสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ
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เมื่อนําสมรรถนะหลักที่สังเคราะหไดมาใชในการประเมินวิสัยทัศน (Evaluating) ที่ผูบริหารชุดกอนได
กํ า หนดไว ในป 2562 คื อ คณะศิ ล ปศาสตรเปน สถาบัน การศึกษาอัน ดับ หนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร พบวาการกําหนดเปาหมายดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษามากเกินไป เชน
ลําดับของสถาบันใน QS Ranking และยังไมสะทอนถึงสมรรถนะหลักโดยเฉพาะดานความเปนนานาชาติและความ
หลากหลายทางวิชาการ และเมื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจความตองการและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสี ย (Accommodating stakerholders) ได แ ก ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย เ ก า คณาจารย บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และ
นักศึกษาปจจุบัน พบวามีความตองการใหคณะฯ สรางหลักสูตรที่ชวยใหบัณฑิตสามารถปรับตัวและมีทักษะในการ
ทํางานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารระดับสูงจึงทบทวนและปรับวิสัยทัศนโดยมุงที่จะเปนสถาบันชั้น
นํ า ด า นมนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร ที่ มีความหลากหลายเพื่อ ตอบสนองผูเรีย นกลุม ตางๆทั้งผูเ รีย นในระบบ
มหาวิ ท ยาลั ย และการศึ ก ษาแบบตลอดชี วิ ต ผู บ ริ ห ารจึ ง ปรั บ เปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น เ ป น “คณะศิ ล ปศาสตร เ ป น
สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”
นอกจากนั้นยังไดมีการทบทวนพันธกิจเชิงกลยุทธ โดยนอกเหนือจากการดําเนินการตามพันธกิจหลักของ
หนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน
ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยผานทางการสรางเครือขายความรวมมือในระดับตางๆทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พันธกิจเชิงกลยุทธดังกลาวสรุปไดดังนี้ “ชวยสรางผูนํารุนใหม รวมมือรวมใจบนความหลากหลายทาง
วิ ช าการ” (Support the grooming of next generation’s leaders through collaboration and academic
diversity) และไดทบทวนคานิยมองคกร โดยอาศัยแนวคิดที่วาคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรจํานวนมาก จึงยอมมีความ
แตกตางหลากหลายสูงทั้งทางวิชาการ พื้นฐานแนวคิด ตลอดจนวิธีการทํางาน แตทุกคนจะมีความเคารพในความ
แตกตางหลากหลายนั้น และสรางวัฒนธรรมของการทํางานรวมกัน จึงสามารถสรุปคานิยมองคกรไดดังนี้ “เคารพรวม
ใจบนความหลายหลาย” (In diversity we respect and collaborate)
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ระบุขางตน 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. สรางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. ผลักดันใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากโลกวิชาการภายนอก
3. ผลิตบัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี มีความรูรอบ มีทักษะการวิเคราะหวิจัย และมีความสามารถในการสื่อสาร
และการทํางานในระดับนานาชาติ
4. สรางงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ
5. พัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน
เมื่อไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจเชิงกลยุทธ คานิยมองคกร และประเด็นยุทธศาสตรแลว ผูบริหารระดับสูง
ดําเนินการสื่อสารและโนมนาวใหประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียเชื่อในวิสัยทัศนวาเปนทิศทางที่คณะฯควรจะกาวไป
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ใหถึงและเปนเปาหมายที่สามารถปฏิบัติไดจริง (Convincing) โดยผานกระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสู
กลุมตางๆ โดยจํานวนคนที่เขามาใชหรือเยี่ยมชมสื่อประชาสัมพันธตางๆของคณะ จากนั้นขั้นตอนสุดทายของวิธีการ
แบบ S-E-A-R-C-H คือการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน และจัดสรรงบประมาณ
รวมถึงระบบกลไกเพื่อดําเนินการและกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่กําหนด (Harnessing)
เมื่ อผู บ ริ ห ารระดั บ สูงได ทบทวนวิสัยทัศน คานิย ม และพัน ธกิจ แลว ไดสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสู
ประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ และบุคคลภายนอกและสังคมผานทางชองทางและสื่อตางๆ อยางไรก็ตามเมื่อ
ประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารวิสัยทัศนจากการประชุมผูบริหารและการวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาที่ พบวา
การถายทอดวิสัยทัศนยังไมครอบคลุมถึงบุคลากรสายวิชาการชาวไทย สายวิชาการชาวตางประเทศ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่ปฏิบัติงานที่ทาพระจันทรและที่ศูนยรังสิต และยังมีรายงานวิสัยทัศนที่แปลเปนฉบับภาษาอังกฤษเพื่ อ
Deploy สูบุคลากรชาวตางประเทศ ตลอดจนขาดตัวชี้วัดผลลัพธที่จะบงชี้ระดับของความสําเร็จของการถายทอด
วิสัยทัศน ดังนั้นในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงจึงไดมีการทบทวนและออกแบบระบบการสื่อสาร
ถายทอดวิสัยทัศนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่แสดงในภาพตอไปนี้
การวิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมายในการถายทอดวิสัยทัศน

การกําหนดวิธีการสื่อสารและผูรับผิดชอบ

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการสื่อสารวิสัยทัศน

ผูรับผิดชอบ: ทีมผูบริหาร

ผูรับผิดชอบ: คณบดี และผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร

ผูรับผิดชอบ: คณบดีและรองคณบดีฝายวางแผนฯ

ภาพที่ 1.2 กระบวนการถายทอดวิสัยทัศน
กระบวนการถายทอดวิสัยทัศนเริ่มจากการประชุมผูบริหารเพื่อรวมกันวิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมาย
ในการถายทอดวิสัยทัศนใหครอบคลุมถึงประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนมีการแบงกลุมภายในที่ชัดเจน
(segmentation) เชน การแบงกลุ มอาจารยช าวไทยและชาวตางประเทศ จากนั้นหารือเพื่อกําหนดวิธีการและ
ผูรับผิดชอบ จากนั้นคณบดีและผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรรวมกันกําหนดกลยุทธในการสื่อสารวิสัยทัศน โดยใน
ปการศึกษา 2563 ไดเพิ่มวิธีการสื่อสารโดยระบุขอความแสดงวิสัยทัศนและคานิยมองคกรในสื่อตางๆของคณะฯ
เชน อีเมลหรือจดหมายขาว ของที่ระลึก ผนังของอาคาร และรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการสื่อสาร
วิสัยทัศน เพื่อนําผลลัพธมาปรับปรุงกระบวนการตอไป โดยตัวชี้วัดที่เริ่มตนใชในปการศึกษา 2563 คือ รอยละของ
บุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร และความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร
ผลการดําเนินงาน ของนักศึกษา ผูปกครอง บุคลากรสายวิชาการชาวไทย บุคลากรสายวิชาการชาวตางประเทศ
บุคลากรสายสนับสนุน กรรมการบริหารคณะฯ และผูใชบัณฑิต (รายงานผลในหมวด 7 หัวขอ 7.4ก)
ผลจากการปรั บ ปรุ ง กระบวนการสื่ อ สารถ ายทอดวิสัย ทั ศน ดั ง กลาวทํ าใหผูบ ริห ารสามารถถ า ยทอด
วิสัยทัศนและคานิยมองคกรไดอยางครอบคลุมและมีระบบกลไกที่ชัดเจนมากขึ้นดังนี้
ตารางที่ 1.1 กระบวนการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนไปสูกลุมตางๆ
กลุม
นักศึกษาปจจุบัน

วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
การประชุ ม กั บ กรรมการนั ก ศึ ก ษา รองคณบดีฝายการนักศึกษา
การประชุมนักศึกษา การปฐมนิเทศ
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ความถี่
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

กลุม

วิธีการ
สื่อของนักศึกษา เชน Facebook
ฝายการนักศึกษา เว็บคณะ
การประชุมคณาจารยชาวไทย

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
หัวหนาสาขาวิชา/ ผอ.โครงการ
อาจารยชาวไทย
คณบดี/
รองคณบดีฝายบริหารฯ/
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และบัณฑิตศึกษา/ รองคณบดีฝาย
บริการสังคม (รับผิดชอบโครงการ
พิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)
ประชุมรวมกับสาขาวิชา/โครงการ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
พิเศษ สารจากคณบดี/จดหมายขาว
อาจารยชาว
การประชุมอาจารยชาว
คณบดี/ รองคณบดีฝายบริหารฯ/
ตางประเทศ
ตางประเทศ
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และบัณฑิตศึกษา/ รองคณบดีฝาย
บริการสังคม (รับผิดชอบ ค.พิเศษ
และหลักสูตรนานาชาติ คณะกรรม
การพัฒนาอาจารยชาวตางประเทศ
การแปลวิสัยทัศน คานิยม และ
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
สรุปแผนฯ เปนภาษาอังกฤษ
สารจากคณบดี (ภาษาอังกฤษ)
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
ศิษยเกา
การประชุมรวมกับสมาคมศิษยเกา รองคณบดีฝายการนักศึกษา
คณะกรรมการศิษยเกาสัมพันธ
การจัดงานคืนสูเหยา
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
คณะกรรมการศิษยเกาสัมพันธ
จดหมายขาว
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
เว็บไซตคณะ
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
ผูใชบัณฑิต
สื่อสารทางออมผานประเมินหลักสูตร รองคณบดีฝายวิชาการ
ประชาคมใน
เว็ บ ไซต ค ณะ สื่ อ สารผ า นกิ จ กรรม ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
มหาวิทยาลัย
สะทอนความเชี่ยวชาญของคณะ
เครือขายหรือ
การจัด partnership reception
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
คูความรวมมือ
จดหมายขาว
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
เว็บไซตคณะ
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
บุคคลภายนอก
จดหมายขาว
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
และสังคม
เว็บไซตคณะ
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร
สื่อสารทางออมผานโครงการบริการ รองคณบดีฝายบริการสังคม
วิชาการแกสังคม
*ตัวอักษรที่เนนคือกลุมและวิธีการที่เพิ่มเติมในกระบวนการถายทอดวิสัยทัศนในปการศึกษา 2563
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ความถี่
ปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ประชุมรวมกันทั้ง
อาจารยที่ปฏิบัติงานที่
ทาพระจันทรและศูนย
รังสิต
2 เดือน/ครั้ง
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ประชุมรวมกันทั้ง
อาจารยที่ปฏิบัติงานที่
ทาพระจันทรและศูนย
รังสิต
ทุกครั้งที่มีการทบทวน
วิสัยทัศนและคานิยม
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
2 ป/ครั้ง
ทุก 2 เดือน
ปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
ปรับปรุงขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ
ปละ 1 ครั้ง
ทุก 2 เดือน
ปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ
ทุก 2 เดือน
ปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ
ปละ 3-4 รุน

ในการสื่อสารผานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียผานทางชองทางตางๆ คณบดีและผูบริหารระดับสูงรายงานผลการ
ดําเนินการในดานตางๆที่สะทอนหรือเปนหลักฐานใหเห็นถึง “ความเปนเลิศของคณะฯ” และ “ความหลากหลายทาง
วิชาการ” เชน รายงานเรื่องการรับเขานักศึกษาที่เปนไปตามเปาหมาย รายงานอาจารย บุคลากร นักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติต างๆ เชิญชวนใหประชาคมใช ความแตกตางหลากหลายในการทํางานรว มกัน เชน การสร าง
หลักสูตรเชิงบูรณาการ การบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชองคความรูที่ลุมลึกหลากหลายของบุคลากรในคณะฯ
(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามถูกกฎหมายและอยางมีจริยธรรม ผูบริหารระดับสูงมุงมั่นที่จะกํากับ
ดูแลและไมดําเนินการที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบมหาวิทยาลัย และไมขัดตอจริยธรรม ตามระบบและกลไกดังนี้
ตารางที่ 1.2 การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามถูกกฎหมายและอยางมีจริยธรรมของผูบริหาร
กลุมที่ตองกํากับดูแล
คณบดี

คณบดีและผูบริหาร

กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการ และ
วิธีการในการกํากับดูแล
- กฎระเบียบวาดวยการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณบดี (เมื่อคณบดี
ปฏิบัติงานครึ่งวาระการทํางานตองผาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
ขอตกลงการปฏิบตั ิงานของคณบดี)
- ระเบียบการรองทุกขกลาวโทษ
(ประชาคมหรือผูมสี วนไดสวนเสียมี
สิทธิรองทุกขกลาวโทษหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ
คณบดีตามชองทางที่กําหนด)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
เชน ระเบียบวาดวยการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ผลประโยชน
ทับซอน เกณฑการประเมินผูบ ริหาร

หนวยงานที่กํากับดูแล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สภามหาวิทยาลัย

- ผลการประเมินคณบดีโดย
คณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

- คณะกรรมการรองทุกข
กลาวโทษในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียน
- คณะกรรมการที่กํากับดูแล
เรื่อง ธรรมาภิบาลในระดับ
มหาวิทยาลัย

- จํานวนขอรองเรียนที่มีตอ
คณบดีหรือผูบริหาร
- ผลการประเมินผูบริหารจาก
กรรมการบริหารคณะ
กรรมการประจําคณะ และ
จากผลสํารวจของประชาคม
(ภาพที่ 7.118)

ข. การสื่อสาร
การสื่อสาร ผูบริหารรายงานผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธตอกรรมการบริหารคณะและกรรมการ
ประจําคณะเปนรายไตรมาส และรายงานตอที่ประชุมอาจารยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และสื่อสารผลการดําเนินงาน
แบบไมเปนทางการเมื่อมี การประชุมรว มกับ อาจารย กลุ มย อยตามสาขาวิชา หรือพบปะกับ ตัวแทนนักศึกษาจาก
สาขาวิชาหรือตัวแทนกลุมกิจกรรมตางๆ รวมถึงการประชุมรวมกับกรรมการสมาคมศิษยเกา นอกจากนั้นยังไดจัดทํา
รายงานประจําปเพื่อสรุปผลการดําเนินงานสําคัญของคณะและเผยแพรรายงานดังกลาวทั้งในรูปแบบตัวเลมและ
อิเล็กทรอนิกสบนสื่อตางๆของคณะ การสื่อสารผลการดําเนินงานดังกลาวมีทั้งที่เปนไปในแบบทางเดียว เชน การ
จัดทํารายงานประจําป และแบบการสื่อสารสองทิศทางที่มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน
เสียจากการประชุมหรือพบปะแบบไมเปนทางการ โดยเสียงสะทอนที่ไดรับจะนํามาพิจารณาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการในที่ประชุมผูบริหารเพื่อนําเสนอใหกรรมการฝายวางแผนยุทธศาสตรเพื่อทบทวนปรับปรุงแผน
อยางนอยปละ 1 ครั้งในกระบวนการทบทวนแผนประจําป
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ในป ก ารศึ ก ษา 2563 เป น ช ว งที่ ค ณะฯต อ งปรั บ ตั ว อย า งมากในทุ ก ๆ ด า นอั น เป น ผลมาจาก
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 จึงตองปรับปรุงวิธีการสื่อสารและเพิ่มชองทางใหหลากหลายมากขึ้นเพื่อให
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว คณบดีและผูบริหารจึงเพิ่มชองทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เชน การใช
video clip คณบดีสื่อสารประชาคมเสริมเพิ่มเติมจากการใชจดหมายขาวหรือสารคณบดีตามปกติ และใหทีมสื่อสาร
องคกรจัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนที่จําเปนตอง
สอนแบบออนไลน หรือการทํางานจากที่บาน เชน ปรับปรุงชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษาที่ ไม
สามารถติดตอหรือพบกันในชั้นเรียนได การติดตอภายในและภายนอกของหนวยงานตางๆ ในชวงที่ตองทํางานจากที่
บาน การสงขาวสารที่เปนประกาศจากกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการอุดมศึ กษาฯ หรือจากมหาวิทยาลั ย ที่
เกี่ ย วข องกั บ การเผ า ระวั งโรค หรื อการส งขาวการใหความชว ยเหลือแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษาที่ไดรับ
ผลกระทบ เชน การใหทุนฉุกเฉิน หรือแลกเปลี่ยนสงตอขอมูลเกี่ยวกับผูติดเชื้อเพื่อการติดตามเฝาระวังทางสาธารณสุข
นอกจากนั้นคณบดีและผูบริหารระดับสูงยังไดปรับปรุงวิธีการสื่อสารใหประชาคมทราบถึงปญหาและ
ความทาทายตางๆที่สงผลใหคณะฯตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง เชน จัดทําขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
ดานการเงินและงบประมาณในระยะยาวเพื่อนําเสนอในที่ประชุมคณาจารยประจําป การสื่อสารกับสาขาวิชาหรื อ
อาจารยโดยตรงเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องสัญญาจางของอาจารยที่ยังไมสามารถขอตําแหนงวิชาการไดตามกําหนด และ
สื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เปนปจจัยภายนอก เชน จํานวนผูเขาสูระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ลดลง ความ
นิยมหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติและสามารถนําไปประกอบอาชีพไดชัดเจน เพื่อกระตุนใหมีการทํางานในเชิงรุกเพื่ อ
ออกแบบหลั กสู ตรและงานวิ จั ย ที่ ตอบโจทยผู เ รีย น รวมถึ งกระตุน ใหมีการปรับ ปรุงระบบการทํางานและการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อแกปญหาการไมสามารถเพิ่มอัตรากําลังของสายสนับสนุนได หรือบริหารงบประมาณให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเชิญชวนใหลดคาใชจายสิ้นเปลือง เชน การประหยัดพลังงานหรือกระดาษ เปนตน
ค.พันธกิจและผลการดําเนินงานของสถาบัน
(1) การสรางสภาวะแวดลอมเพื่อความสําเร็จ และ (2) การทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง
ผูบริหารระดับสูงสรางสภาพแวดลอมและทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจังเพื่อปรับปรุงผลการ
ดําเนินการใหบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศนที่จะใชความแตกตางหลากหลายในการสรางความเปนเลิศใหคณะฯ ดังนี้
ตารางที่ 1.3 การสรางสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความหลากหลาย
มิติ
การสรางสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความหลากหลาย
การบรรลุตามพันธ
เริ่มตนจากการที่คณบดีเลือกทีมผูบริหารใหมีความแตกตางหลากหลาย ทีมผูบริหาร 13 คน (ไม
กิจโดยผานการ
รวมคณบดี) มาจาก 12 สาขาวิชาที่แตกตางกัน และประกอบดวยอาจารยที่มีประสบการณ อาจารยรุน
เรียนรูขององคกร กลาง และอาจารยรุนใหม แตละคนมีบุคลิกลักษณะและวิธีการทํางานที่แตกตางกัน แตคณบดีมีวิธีการที่
จะสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันในทีมโดยใชจุดเดนที่แตกตางในการทํางานที่เหมาะสมและปลูกฝง
คานิยมของการเคารพรวมใจในความแตกตางหลากหลาย
เมื่อเริ่มตนการบริหาร ผูบริหารพยายามการสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางรับ
ฟงปญหาของกลุมตางๆในคณะฯ เชน สาขาวิชา โครงการพิเศษ อาจารยชาวตางประเทศ สายสนับสนุน
นักศึกษา ศิษยเกา โดยเฉพาะในปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนปที่เริ่มกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธฉบับที่ 13
ผูบริหารระดับสูงใชขอมูลที่ไดมากําหนดความชัดเจนและเปาหมายของวิสัยทัศน
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มิติ
การเนนผูเ รียน
และผูร ับบริการ
ทางวิชาการเปน
ศูนยกลาง

การสรางสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการสรางความเปนเลิศจากความหลากหลาย
คณะศิลปศาสตรใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาเปนจํานวนมาก นักศึกษาที่รับเขาในแตละปมี
จํานวนถึงเกือบ 1,000 คน ยังไมนับรวมนักศึกษาตางคณะที่มาลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะฯ เปนวิชาโท
หรือวิชาเลือก และผูเรียนภายนอกที่เรียนหลักสูตรอบรมระยะสั้นตางๆ ผูบริหารจึงวิเคราะหและกําหนด
กลุมผูเรียนหรือผูที่มารับบริการทางวิชาการอยางชัดเจน เชน นักศึกษาคณะฯ นักศึกษานอกคณะฯ
นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นและ ผู ใ ช บ ริ ก ารทางวิ ช าการ เช น ผู ส ง บทความลงวารสารที่ ค ณะฯเป น ผู ดูแล
บุคคลภายนอกที่เขารับการอบรมในโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม แตละกลุมมีความตองการและ
ความคาดหวังที่แตกตางกัน ผูบริหารจึงใชขอมูลปอนกลับที่รวบรวมจากแตละกลุม มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรและการใหบริการในดานตางๆ เชน การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาและหลักสูตรใหทันสมัย เพิ่ม
รายวิชาเชิงบูรณาการ ปรับปรุงระบบการสงบทความและการติดตามบทความที่ตีพิมพเผยแพร และการ
ออกแบบหลักสูตรบริการวิชาการแกสังคมที่มีความหลากหลายและตอบโจทยผูเรียนมากขึ้น
การสรางหลักสูตร
เนื่องจากปการศึกษา 2563 เปนปที่เริ่มตนกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธเดิมและจัดทําแผน
และนวัตกรรม
กลยุทธฉบับใหม คือ ฉบับที่ 13 สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565-2570) ซึ่งเปาหมายเชิงกล
การศึกษาและการ ยุทธของแผนฉบับนี้คือการทํางานในเชิงบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ เชน หลักสูตรหรืองานวิจัย
วิจัย
เชิงบูรณาการ ผูบริหารจึงเริ่มวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีที่จะเริ่มใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปการศึกษา 2566 โดยกําหนดนโยบายการควบรวมหลักสูตร (เชน รวมหลักสูตร
ภาษาตางประเทศหรือรวมหลักสูตรดานอาณาบริเวณศึกษา) รวมถึงการสรางหลักสูตรใหมที่เกิดจากความ
รวมมือขามสาขาวิชา ตลอดจนวางแผนการสงเสริมการทําวิจัยเปนกลุมขามศาสตรสาขาหรือระหวางคณะ
ถึงแมในปการศึกษา 2563 ที่ผานมาจะอยูในชวงการกําหนดนโยบายและการเดินสายเพื่อเจรจาของความ
รวมมือจากสาขาวิชาตางๆ แตก็ไดรับการตอบรับที่ดีและมีแนวโนมที่จะสามารถสรางรายวิชาหรือหลักสูตร
เชิงบูรณาการไดในการปรับปรุงหลักสูตรป 2566
นอกจากนี้ผูบริหารยังไดผลักดันใหมีการปรับปรุงโครงสรางการทํางานในระดับคณะเพื่อรองรับ
การบริหารหลักสูตร การวิจัย และการทํางานรวมกันขามสาขาวิชา โดยการเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหยกเลิกโครงสรางภาควิชา ใหการบริหารงานเปนไปในระดับสาขาวิชาซึ่งเปนโครงสรางที่ไมไดเปน
ทางการตาม พรบ.การบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อลดลําดับในการบริหารงาน เปดโอกาสใหสาขาวิชาที่
เดิมอยูตางภาควิชาสามารถจับมือกันสรางหลักสูตรและงานวิจัยเชิงบูรณาการไดคลองตัวขึ้น
การสรางความ
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนฉบับใหมที่จะเริ่มใชในปการศึกษา 2564 (เริ่ม
ตอเนื่องในการ
เดือนสิงหาคม 2564 ในขณะที่ปงบประมาณ 2565 เริ่มตนเดือนตุลาคม 2564) ผูบริหารโดยเฉพาะคณบดี
บริหารงานและ
ไดเดินสายหารือกับสาขาวิชาเพื่อนําเสนอแผนแมบทของการรวมหลักสูตรและการสรางหลักสูตรเชิงบูรณา
การเปลีย่ นผาน
การ และเนื่องจากวาระการบริหารงานของผูบริหารชุดปจจุบันจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปน
(transformation) ชวงที่เพิ่งเริ่มดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปภายใตแผนกลยุทธฉบับใหมและเปนชวงสําคัญใน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ผูบริหารชุดปจจุบันจึงไดเริ่มกระบวนการการสรางระบบสืบทอดการ
บริหารงานอยางไมเปนทางการเพื่อสรางความตอเนื่องในระบบงาน เชน การปรับตําแหนงผูบริหารเพื่อ
รองรับการยายหลักสูตรพิเศษและนานาชาติไปจัดการเรียนการสอนที่ทาพระจันทรในป 2566
สวนในแงของตัวบุคคล คณบดีตั้งใจที่จะเลือกทีมผูบริหารที่ประกอบดวยอาจารยรุนกลาง (อายุ
ระหวาง 30-40 ป) ที่มีประสบการณในการบริหารงานในระดับหลักสูตรและสาขาวิชามากอนเขามาเปน
ผูบริหารในปจจุบัน เพี่อเตรียมความพรอมและสั่งสมประสบการณการบริหารงานในระดับคณะฯ และจะ
ผลักดันอยางเต็มที่ที่จะใหทีมผูบริหารชุดปจจุบันบริหารงานคณะฯตอเนื่องในวาระผูบริหารชุดตอไป
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1.2 การกํากับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม
ก. การกํากับดูแลองคกร
(1) ระบบการกํากับดูแลองคกร ผูบริหารมีระบบการกํากับดูแลองคกร และกลไก (2) การ
ประเมินผลการดําเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 1.4 ระบบการกํากับดูแลองคกรและกลไกการประเมินผลการดําเนินการ
ประเภทหรือลักษณะ
ของการกํากับดูแล
องคการ
การกํากับดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน
การกํากับดานการเงิน

กลไกหรือกระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร

การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบบัญชีหรือระบบ
การเงิน
การกํากับการดําเนิน
การประเมินความสําเร็จของ
งานตามแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติงาน

หนวยงานที่เปนผูตรวจสอบ

ผูประเมินคุณภาพหลักสูตร
หนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัทที่ไดรับการวาจางใหตรวจสอบ
บัญชีหรือระบบดานการเงิน
ฝายวางแผนของคณะ
ฝายวางแผนของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การกํากับดูแลองคการ
ผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
ผลการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายในหรือ
ภายนอก
จํานวนตัวชี้วัดของแผน
ที่บรรลุตามเปาหมาย

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ
คณะฯ ไดมีระบบการดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในคณะฯ และผูมีสวนเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข อบั งคั บ ต า งๆ อย า งเคร งครั ด โดยเฉพาะในดานการศึกษา การวิจัย และดานการบริการสังคม โดยได
มอบหมายใหรองคณบดีมีหนาที่รับผิดชอบดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1.5 กฎหมายและขอบังคับและผูบริหารที่รับผิดชอบ
ดาน
ดาน
การศึกษา

•
•
•
•

•
•
ดานการวิจัย •
•
ดานการ
•
บริการสังคม •
•

กฎหมายและขอบังคับตางๆ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (2542)
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (2553)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตางๆ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยและคณะ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2558)
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
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ผูรับผิดชอบหลัก
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและนวัตกรรม
รองคณบดีฝายการ
คลังและบริการ
สังคม

ดาน

กฎหมายและขอบังคับตางๆ

ผูรับผิดชอบหลัก

• พ.ร.บ. ประกันสังคม
• กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน และงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
ผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่นที่จะกํากับดูแลใหบุคลากรและนักศึกษาไมดําเนินการที่ขัดตอ
กฎหมาย กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรม โดยผานทางการรวบรวม เผยแพร
และกํากับติดตามใหดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณอาจารย โดยมีระบบและกลไกดังตอไปนี้
การกําหนดกลุมเปาหมายที่ตอง
กํากับดูแล

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่
ใชในการกํากับดูแล

การกําหนดตัวชี้วัดของการกํากับ
ดูแลและประเมินผล

ภาพที่ 1.3 กระบวนการในการกํากับดูแลใหบุคลากรและนักศึกษาไมดําเนินการที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรม
ตารางที่ 1.6 การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามถูกกฎหมายและอยางมีจริยธรรมของกลุมตางๆ
กลุมที่ตองกํากับดูแล

กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการ และ
วิธีการในการกํากับดูแล
อาจารย (ทั้งชาวไทยและ - จรรยาบรรณอาจารย (มีชอง ทางและ
อาจารยชาวตางประเทศ) กลไกใหสามารถรองเรียนอาจารยที่ทําผิด
จรรยาบรรณหรือผิดวินยั รายแรงในเรื่อง
ตางๆ เชน จริยธรรมทางวิชาการ การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือไมเหมาะสม
ตางๆ เชน การคุกคามทางเพศ)
- เกณฑการประเมินอาจารย/ การตอ
สัญญา (สวนหนึ่งของการประเมินเพื่อตอ
สัญญาของอาจารยชาวไทยและชาว
ตางประเทศคือการการพิจารณาวาผูขอ
ตอสัญญาไมทําผิดวินัยรายแรงหรือผิด
กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ)
บุคลากรสายสนับสนุน
- จรรยาบรรณบุคลากร
เกณฑการประเมินบุคลากร (รองคณบดี
ฝายบริหารฯ และเลขานุการคณะฯ มี
หนาที่กํากับดูแลใหบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ในกรณีที่
ประพฤติผิด สามารถตั้งกรรมการ
สอบสวนหาขอเท็จจริง และหากพบวามี
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หนวยงานที่กํากับดูแล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- กรรมการจรรยาบรรณ
ระดับคณะ/ มหาวิทยาลัย
- กรรมการพิจารณาความดี
ความชอบ/ กรรมการตอ
สัญญาจาง

- จํานวนอาจารยที่ถูกชี้มูล
วาผิดจรรยาบรรณโดย
กรรมการจรรยาบรรณใน
ระดับมหาวิทยาลัย
- จํานวนอาจารยที่ไมไดรับ
การขึ้นขั้นเงินเดือนหรือขึ้น
ไมเกินอัตราที่กําหนด
หรือไมไดรับการตอสัญญา
จางอันเปนผลมาจากการทํา
ผิดระเบียบหรือกฎเกณฑ
เชน สงผลสอบลาชา หรือ
การผิดจรรยาบรรณรายแรง
- จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ถูกชี้มูลวาผิด
จรรยาบรรณโดยกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
- จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ มไดรับการขึ้น
ขั้นเงินเดือน/ขึ้นไมเกินอัตรา
ที่กําหนด/ไมไดรับการตอ

- รองคณบดีฝายบริหารฯ
และเลขานุการคณะฯ
- กรรมการจรรยาบรรณ
ระดับคณะ
- กรรมการพิจารณาความดี
ความชอบ / กรรมการตอ
สัญญาจาง

กลุมที่ตองกํากับดูแล

นักศึกษา
คูสัญญา คูความรวมมือ

กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการ และ
วิธีการในการกํากับดูแล
ความผิดจริงอาจมีผลตอการพิจารณาตอ
สัญญาหรือขึ้นเงินเดือน)
- ระเบียบขอบังคับนักศึกษา
วินัยนักศึกษา
- ระเบียบดานการเงิน การจัดซื้อจัดจาง
และระเบียบพัสดุ

หนวยงานที่กํากับดูแล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สัญญาจางจากการทําผิด
ระเบียบหรือกฎเกณฑ
- ฝายการนักศึกษาระดับ
- จํานวนนักศึกษาที่ถูกตัดสิน
คณะ งานวินัยนักศึกษา
วาผิดวินัย ทุจริตการสอบ
- กรรมการงบประมาณ
- จํานวนขอรองเรียนหรือคดี
กรรมการจัดซื้อจัดจาง
ความที่เกี่ยวของกับการเงิน
- กรรมการพัฒนาและ
การบัญชี หรืองบประมาณ
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัด - ผลการประเมินจาก
หนวยงานตรวจสอบภายใน
จางและระเบียบพัสดุ
/ภายนอกที่ไดรับการวาจาง
ตรวจสอบภายใน
- บริษัทที่ไดรับการวาจางให ใหสอบทาน/ตรวจสอบ
ตรวจสอบระบบทางบัญชี
ระบบ งานดานบัญชีการเงิน

ผูบริหารระดับสูงยังมีการกํากับดูแลในเชิงรุกโดยเนนการรณรงคใหความรูเกี่ยวของกับจริยธรรม เชน
จริยธรรมการวิจัยและวิชาการ การสงเสริมและจัดสรรงบประมาณเพื่อใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาใชผลิตภัณฑ
ที่ถูกลิขสิทธิ์ ไมทุจริตการสอบ รณรงคเรื่องความเทาเทียมทางเพศ และตอตานการคุกคามและกีดกันทางเพศ เปนตน
ค. การสรางประโยชนใหสังคม
ผูบริหารมีแนวทางการสราง (1) ความผาสุกของสังคม และ (2) การสนับสนุนชุมชน ดังนี้
ตารางที่ 1.7 การสรางความผาสุกของสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ประเภทหรือลักษณะของงานเพือ่ สังคม
การบริการทางวิชาการแกชุมชนรอบบริเวณ
มหาวิทยาลัย เชน การอบรมครูมธั ยมในเขต
จังหวัดปทุมธานี โครงการ วิจัยเรือ่ งคลอง
รังสิต โครงการยุวมัคคุเทศก โครงการ
บริการวิชาการแกผูประกอบการทีศ่ ูนย
พัทยา (อยูระหวางการทําแผน)
การประหยัดพลังงานและทรัพยากร

กลไกหรือกระบวนการ
1. การสํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมาย
2. การวางแผนการทํางาน
3. การจัดโครงการกิจกรรม
4. การประเมินผลจัดโครงการกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลการสํารวจความ
พึงพอใจหรือการ
นําไปใชประโยชน
ของกลุมเปาหมายที่
ใหบริการ (ภาพที่
7.79 – 7.86)
1. การสํารวจการใชพลังงานและทรัพยากร กรรมการบริหาร รอยละของการใช
เพื่อวิเคราะหแนวโนมและปญหาการใชงาน พลังงานและ
ทรัพยากรและ
2. การระดมความคิดเพื่อวางแผนการ
ทรัพยากร
พลังงานที่ลดลง
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร
(ภาพที่ 7.1243. การจัดโครงการหรือการเปลี่ยนลักษณะ
7.126)
ทางกายภาพหรือรูปแบบวิธีการทํางาน
4. การประเมินผลและเปรียบเทียบขอมูล
การใชพลังงานและทรัพยากร กอน-หลัง
การดําเนินงาน
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ผูรับผิดชอบ
กรรมการ
บริการทาง
วิชาการแก
สังคม

2. กลยุทธ (85 คะแนน)
คณะศิลปศาสตรไดดําเนินงานตามแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนแผนระยะยาว 5 ป ที่คณะฯ ใชเปนแนวทางการพัฒนามาจนถึงปจจุบัน โดยไดมี
การทบทวนแผนยุทธศาสตรเปนประจําทุกปดังตารางที่ 2.1 ดังนั้นแผนกลยุทธที่คณะฯ ใชในปงบประมาณ
2564 จึงไดแก แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564
เนื่ อ งจากเป น ป สุ ด ท า ยของแผนกลยุ ท ธ ดั ง กล า ว คณะฯ ได จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธค ณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) และประกาศใชไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
ตารางที่ 2.1 แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตรตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน
แผนกลยุทธ
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2561-2564
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2561-2564
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563-2564
*แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564

การทบทวน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

ภาพที่ 2.1 รายงานแผนกลยุทธฯ จากเว็บไซตของฝายวางแผนฯ (https://www.tularts-edpex.com/strategies/)
“คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศทางดานมนุษยศาสตร”
คณะฯมีหลักสูตรและ
การเรียนการสอนที่
ทันสมัย

Modern Academic
Services

คณะฯ มีอาจารยที่มี บัณฑิตของคณะฯ มีสุขภาพจิตดี คณะฯ มีงานวิจัยเชิง
ผลงานทางวิชาการ
มีความรูรอบ มีทักษะการ
บูรณาการที่มี
และมีชื่อเสียงเปนที่
วิเคราะหวิจยั และมี
ผลกระทบสูงและ
ยอมรับจากโลก
ความสามารถในการสื่อสารและ
ตอบสนองนโยบาย
วิชาการภายนอก
การทํางานในระดับนานาชาติ
วิจัยระดับชาติ
“In diversity we respect and collaborate”
High-profiled
Prominent Students
High-impact
Faculty Members
Research
Academic Support / Internationalizaton / Diversity

คณะฯมีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิด
การพัฒนาที่ตอเนื่องและ
ยั่งยืน

System for Performance
Excellence

ภาพที่ 2.2 แผนที่กลยุทธ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ
(1) กระบวนการวางแผนกลยุ ท ธ จากทบทวนกระบวนการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ใ น
ปงบประมาณที่ผานมาพบวา สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการแพรระบาดของโควิด-19 การจัดทํา
แผนยังขาดการวิเคราะหความตองการของผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ อีกทั้งบุคลากรมีสวนรวมนอย และ
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ปญหาระยะเวลาในการจัดทําแผนที่กระชั้นชิด (ไตรมาส 3) ในปงบประมาณ 2564 เพื่อใหมีแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และความตองการของกลุมผูเรียน ผูมีสวนไดเสีย พันธกิจ และสมรรถนะ
ขององคกร บุคลากรในคณะฯ มีสวนรวมมากขึ้น เสร็จไดสิ้นภายในไตรมาส 2 จึงไดปรับปรุงกระบวนการดังนี้
ตารางที่ 2.2 การปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564
ประเด็นการปรับปรุง
วิธีการปรับปรุง
1.ดานเวลา
ปรับการทบทวนจากที่เริ่มปลายปงบประมาณ (ไตรมาสที่ 3) มาเปนเริ่มชวงกลางปงบประมาณ
2563 (ไตรมาส 2)
2.ดานกระบวนการ
- ประชุมเตรียมความพรอมฝายจัดทําแผน เพื่อวางแผนกระบวนการทํางาน
ทบทวนแผนฯ
- ประเมินกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธฯ ในปที่ผานมา
- เชิญวิทยากรภายนอกใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนฯ แกเจาหนาที่ฝายวางแผน
- สรางการมีสวนรวมจากบุคลากรภายในคณะมากขึ้น เชน จัดทําเปนแบบประเมินเพื่อให
ผูบริหารและสาขาวิชา หัวหนางาน ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
ประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพิ่มจํานวนผูเขารวมมากขึ้น โดยคณะฯ ไดจัด
สัมมนาฯ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธฯ ขึ้น ณ จังหวัดนครนายก
3.ดานขอมูล
- มีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหนโยบายที่สําคัญมากขึ้น อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20
แผนการศึกษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป
- มี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ความต อ งการของผู มี ส ว นได เ สี ย มากขึ้ น ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาโครงการบริ ก ารสั ง คม
ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคลากรของคณะฯ ผลการประเมินแผนกลยุทธฯ






แตงตั้งคณะทํางาน

ทบทวนสถานการณ สภาวะแวดลอม
ตาง ๆ ที่มีผลตอแผนฯ



ถายทอดแผนกลยุทธฯ
และกลยุทธ



คณะกรรมการฯ พิจารณาแผนฯ
และกลยทธ

เก็บรวบรวมขอมูลความตองการของ
กลุมผูมีสวนไดเสีย




ทบทวนวิสยั ทัศน
และกลยุทธ

วิเคราะหความตองการ
และวิเคราะห SWOT

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564
ตารางที่ 2.3 การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธฯ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564
ขั้นตอน
1. แตงตั้งคณะทํางาน

การดําเนินงาน
คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะ
ศิลปศาสตร พรอมทั้งประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
2. ทบทวนสถานการณ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหบริบท/สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
สภาวะแวดลอมตาง ๆ
ทั้งนโยบายระดับประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
นโยบายของผูบริหาร
3. รวบรวมขอมูลความ
รับฟงความคิดเห็นจากผูม ีสวนไดสว นเสียตางๆ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง
ตองการของผูมีสวนไดเสีย ผูใชบัณฑิต ฯลฯ ผลการประเมินแผนกลยุทธฯ ทีผ่ านมา
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ผูรับผิดชอบ
คณบดีฯ
คณะกรรมการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตร เพื่อการ
พัฒนาคณะศิลปศาสตร
รองคณบดีแตละฝายฯ

ขั้นตอน
4.วิเคราะหความตองการ
และวิเคราะห SWOT

การดําเนินงาน
จัดประชุมตัวแทนคณะศิลปศาสตร ไดแก ผูบ ริหาร ภาควิชา สาขาวิชา
โครงการพิเศษ งาน และกลุม งาน ไดพิจารณาทบทวนจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และภัยคุกคามของคณะศิลปศาสตร ตามแผนกลยุทธคณะฯ
5. ทบทวนวิสัยทัศน และกล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ คณะศิลปศาสตร ฉบับที่
ยุทธ
12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปงบประมาณ 2564 พรอมจัดทํารางแผนฯ
6. คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร
พิจารณาแผนฯ
พิจารณารางแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร พิจารณารางแผนกลยุทธคณะศิลป
ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน
ปงบประมาณ 2564
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร พิจารณารางแผนกลยุทธคณะศิลป
ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน
ปงบประมาณ 2564
7. ถายทอดแผนกลยุทธฯ คณะฯ ประกาศใชแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
และกลยุทธ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564 พรอมทัง้
สื่อสารใหผูมสี วนไดเสียทั้งภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตรแตละกลุม ได
รับทราบแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร พรอมทั้งประเมินผลการรับรูแผนกลยุทธ
คณะศิลปศาสตร เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธตอไป

ผูรับผิดชอบ
ฝายนโยบายและแผนฯ

ฝายนโยบายและแผนฯ
คณะกรรมการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนาคณะศิลปศาสตร
คณะกรรมการบริหารคณะ
ศิลปศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
ศิลปศาสตร
คณบดี ผูบริหารฝาย
ประชาสัมพันธ และฝาย
นโยบายและแผนฯ

ทั้งนี้ผลจากการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหคณะฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทําแผนกลยุทธได โดยคณะฯ สามารถจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน
ประจําปงบประมาณ 2564 แลวเสร็จไดในเดือนกุมภาพันธ โดยเปนแผนฯที่เกิดจากการวิเคราะหขอมูลที่รอบดาน
ทั้งผูเรียน และผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนมากขึ้น
(2) นวัตกรรม แมวาคณะศิลปศาสตรจะเปนคณะทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ที่
ไมไดมุงเนนในเรื่องนวัตกรรม แตในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ คณะฯ ไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นจนเกิดเปนแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อาทิ ในปงบประมาณ 2564 คณะฯ ไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลโครงการ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฯ
เพื่อใหผูจัดทําโครงการสามารถใชแบบประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สะดวก รวดเร็วในการประเมิน สามารถนํา
ผลไปปรับปรุงได อีกทั้งผูบริหารสามารถติดตามโครงการไดอยางรวดเร็วและแมนยํา

ภาพที่ 2.4 ระบบประเมินผลโครงการ
หนา 22

ภาพที่ 2.5 ตัวอยางรายงานการติดตามการดําเนินโครงการจากระบบ
(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ ขอมูลที่คณะฯ ใชในการวิเคราะห และกําหนดกลยุทธในการ
ทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนฯ 2564 เปนไปตามตารางที่ 2.4
โดย มีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงพัฒนาสารสนเทศมาใชในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ดังนี้
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบขอมูลที่นํามาวิเคราะหและกําหนดกลยุทธคณะศิลปศาสตรระหวางแผนกลยุทธฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563-2564 และฉบับปจจุบัน ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564
ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2562-2564
1. ขอมูลเชิงนโยบาย
1.1 ขอมูลแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2 ขอมูลนโยบายคณบดี
1.3 ขอมูลจากเกณฑ EdPEx
2. ขอมูลความตองการของผูมีสว นไดเสีย
1.1 ความคาดหวังของนักเรียนในการเขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
1.2 ผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
พ.ศ. 2557-2559
1.3 ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบ มคอ. (จากการ
สํารวจนายจาง) 2557-2559
1.4 ผลการสํารวจนักศึกษาใหมคณะศิลป
ศาสตรประจําปการศึกษา 2560
1.5 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2564
1. ขอมูลเชิงนโยบาย
1.1 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับคณะฯ จาก
ยุทธศาสตรชาติ 20
1.2 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับคณะฯ จาก
แผนการศึกษาชาติ
1.3 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับคณะฯ จาก
นโยบาย Thailand 4.0
1.4 ขอมูลการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับคณะฯ จากแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป
1.5 ขอมูลนโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.6 ขอมูลจุดเนนนโยบายของผูบริหาร
2. ขอมูลผลการประเมิน
2.1 ผลการประเมินแผนกลยุทธฯ
2.2 ขอมูลผลการประเมิน SWOT โดยผูบริหารตัวแทนภาควิชา
สาขาวิชา โครงการพิเศษ และหัวหนางาน
3. ขอมูลความตองการของผูมสี วนไดเสีย
3.1 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
3.2 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.3 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.4 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการวิชาการสังคม
3.5 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของผูปกครอง
3.6 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต
3.7 ขอมูลผลการสํารวจความตองการของบุคลากรคณะฯ
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(3.1) การวิ เ คราะห ส ถานการณ ภ ายนอกที่ มี ผ ลกระทบต อ แผนกลยุ ท ธ จ าก
นโยบายในระดั บ ต า ง ๆ ได แ ก ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป แผนการศึ ก ษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ป นโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย
การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด และการรูคิด
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา สรางความรูและ
ทักษะทางอาชีพใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนํา
ความรูไปแกปญหา ผานความรวมมือกับภาคเอกชนและทองถิ่น โดยผลการวิเคราะหนโยบายทําใหคณะฯ พบวา
ตารางที่ 2.5 ผลการวิเคราะหสถานการณภายนอกที่มีผลกระทบตอแผนกลยุทธจากนโยบายระดับตางๆ
ประเด็น
ความทาทายเชิงกล
ยุทธ

ขอคนพบ
อาทิ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหมจากครูสอนเปนโคชหรือผูอํานวยการ
การเรี ย นรู การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต การพั ฒ นาศาสตร ใ หม ๆ เรี ย กว า 4i ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก นวัตกรรมเชิงบริการ บูรณาการเชิงวิชาการที่ผสมผสานความรูขาม
ศาสตร เพื่อใหเกิดทักษะที่รอบดานในการแกไ ขปญหาตา งๆ การตอบโจทยขามพรมแดนและใช
ประโยชนไดในระดับนานาชาติ และการสรางความซื่อสัตยซื่อ ถือคุณธรรมที่ตองฝงลึกลงในองคความรู
ของทุกศาสตร ทุกสาขาวิชา การมี Gen Next Academy หรือธรรมศาสตรตลาดวิชา การเนนการ
เปน Marketplace of Solutions ที่เนนการวิจัยประยุกต โดยรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม ใชโจทยจริงในการเรียนรู ตอบโจทยทั้งไทย อาเซียนและนานาชาติ เปนตน
ความไดเปรียบเชิงกล อาทิ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตําแหนงของ
ยุทธของคณะฯ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การเนนความรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับการทําธุรกิจระหวางประเทศ เนื่องจากคณะฯ มีการเรียนการสอนทางดานภูมิภาคศึกษา
การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องจากคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ
ดานภาษาตางประเทศ และมีงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ การสงเสริมความเปนพลเมือง (Civic
Education) ในสังคม การยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจาก
คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับคานิยมองคกรที่เนนทางดานความหลากหลาย อีกทั้งอุตสาหกรรม
ที่จะเปนโอกาสใหคณะศิลปศาสตรสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตออุตสาหกรรมแหงอนาคต
ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความเสีย่ งตอ
คณะฯ ยั ง ขาดความพรอ มทางดา นระบบพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บการเรีย นรูโ ดยใช ดิจิทั ลแพลตฟอรม
ความสําเร็จของคณะฯ การศึกษาผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนจากคนไทยที่เปน Analog Thai
เปนคนไทยที่เปน Digital Thai เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตเรียนรูทํางานและประกอบธุรกิจไดอยางเปน
ปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล
การเปลีย่ นแปลงที่
อาทิ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป มุงเนนปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ มี
อาจเกิดขึ้นในสภาพ ประสิทธิผล และมีระบบการกํากับดูแลที่รับผิดชอบตอผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกดาน
แวดลอมดาน
การปรั บ ระบบโครงสรา งการตรวจสอบ การจั ด สรรงบประมาณ และการติ ด ตามรายงานผลที่มี
กฎระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ
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(3.2) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย จากการเก็บขอมูลจากงาน
บริการการศึกษา งานบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ บริการสังคม บุคคล โดยวิเคราะหแยกตามกลุมเปาหมาย
ตารางที่ 2.6 ผลการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ
ประเด็น
ขอคนพบ
(1) กลุมบุคลากรทั้งกลุม พบวามีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย การไดรับการพัฒนา
อาจารยชาวไทย และ
ทักษะการสอน และการทํางานวิชาการ การไดรับการสนับสนุนใหไดตําแหนงวิชาการ และการมี
ชาวตางประเทศ
ความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน สวนกลุมอาจารยชาวตางประเทศ ตองการการไดรับ
การเพิ่มพูนความรู และไดรับการสนับสนุนในการทํางานวิชาการ ความกาวหนา และมั่นคง สวนสาย
สนั บ สนุ น ต อ งการมี ร ะบบ และเทคโนโลยี ใ นการทํ า งานที่ ทั น สมั ย มี ค วามก า วหน า ทํ า งานใน
สภาพแวดลอมที่ดี และปลอดภัย และมีสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
(2) ผูเรียน
โดยผูเรียนในระดับปริญญาตรี ตองการมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทํางาน และหรือ
การศึ ก ษาต อ มี ส ถานที่ ที่ เ หมาะสมต อ การศึ ก ษาเรี ย นรู ได ง านทํ า หลั ง จบการศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษาตองการไดรับการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการทั้งใน และตางประเทศ มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมตอการเรียนรู ความตองการ
(3) ลูกคากลุมอื่นๆ และ ผูรับบริการวิชาการ: หลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา ตองการไดรับบริการตรงตามความตองการ ไดรับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความรู และนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค ผูปกครอง ตองการใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม นักศึกษามีเครือขายกลุมเพื่อน/รุนพี่รุนนองคอย
ชวยเหลือทั้งระหวางเรียนและจบการศึกษาแลว นักศึกษาใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอมและ
สังคมที่ดี ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มีทักษะการทํางาน และมีความอดทน มีจริยธรรม จิตอาสา
รับผิดชอบตอสวนรวม ทักษะภาษาที่3 และทักษะดานไอที มีประสบการณการทํางาน

(3.3) การวิเคราะหสถานการณ SWOT จากการประเมินโดยผูบริหาร ตัวแทนบุคลากร
และการระดมความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Matrix Analysis) พบวา
ตารางที่ 2.7 ผลการวิเคราะหสถานการณ SWOT
ประเด็น
ความทาทายเชิงกลยุทธ

ขอคนพบ
หลักสูตรมีคูแขงที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวนประชากรที่ลดลงอาจสงผลให
ผูสมัครลดลงในอนาคต ผูเรียนแสวงหาความรูในรูปแบบอื่นมากขึ้นสงผลตอการจัดการเรียนการ
สอนแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐดานการจัดสรรงบประมาณ และระเบียบการเงิน
การคลัง สงผลตอการบริหารจัดการการเงินของคณะภาครัฐลดการสนับสนุนดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอโครงการบริการสังคม เปนตน
ความได เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ อาจารยเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ทุกหลักสูตรภาษาตางประเทศ มีอาจารยที่เปน
ของคณะฯ
เจาของภาษา คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายและโดดเดน เชน ฝกงาน วิจัย เปนที่ยอมรับ สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม คณะมีระบบการสนับสนุน การดําเนินงานวิจัยอยางเพียงพอ
ทั้งงบประมาณและบุคลากร หลักสูตรที่สงเสริมการทําวิจัยและการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา ทั้งใน
และตางประเทศ คณะมีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอสําหรับทุนการศึกษาและกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มีเครือขายนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่เขมแข็ง มีความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปนตน
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ประเด็น
ขอคนพบ
ความเสี่ ย งต อ ความสํ า เร็ จ หลักสูตรมีคูแขงที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวนประชากรที่ลดลงอาจสงผลให
ของคณะฯ
ผูสมัครลดลง ความเสี่ยงดานบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัยมีนโยบายควบคุมอัตรากําลัง ทําให
ประสบปญหาการบริหารอัตรากําลัง ความเสี่ยงดานการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐดานการ
จัดสรรงบประมาณ ระเบียบการเงินการคลัง เศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอโครงการบริการสังคม
จุดออน
จุดออนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ และสารสนเทศที่นํามาใชในการวิเคราะหแผน
กลยุทธ ไดแก (1) คณะมีบุคลากรจํานวนมาก สงผลใหการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทํา
แผนกลยุทธแตกตางกันไป ซึ่งอาจสงผลตอการขับเคลื่อนองคกรตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว และ
(2) คณะฯ ยังขาดขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการวางแผน เนื่องดวยมีการเก็บขอมูลที่แตกตางกัน
ไป ไมสอดคลองกับขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหกลยุทธ ความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสีย
บางสวนยังไมไดจัดเก็บ อาทิ คูความรวมมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สถานศึกษาในระดับมัธยม
ศิษยเกา อยางไรก็ตามในการจัดทําแผนกลยุทธคณะฯ ฉบับที่ 13 คณะฯ ไดมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การสนทนากลุมยอย การใช
แบบสํารวจ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เพื่อสรางการมีสวนรวมของบุคลากร รวมถึงเพื่อใหได
ขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดเสียที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการมากขึ้น
ความสามารถในการนําแผน แผนกลยุทธของคณะฯ สัมพันธไปกับแผนงบประมาณ ทําใหคณะฯ มีความสามารถในการนําแผน
กลยุทธไปปฏิบัติ
กลยุทธไปปฏิบัติ อยางไรก็ตามคณะยังขาดในสวนของการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ ทําใหยัง
ไมสามารถติดตามการดําเนินงานตามแผนไดอยางแทจริง ซึ่งในปจจุบันคณะฯ ไดมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อเสนอโครงการ ดังที่ไดกลาวมากอนหนานี้ ซึ่งระบบดังกลาวจะทําใหคณะฯ
สามารถติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานไดมากยิ่งขึ้น

4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คณะมีระบบงานที่สําคัญ ไดแก
ระบบการผลิตบัณฑิต ระบบการวิจัย ระบบการบริการวิชาการแกสังคม และระบบการทํางานสนับสนุน กลาวคือ
ระบบการผลิตบัณฑิต

ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม

งานบริหารการศึกษาและวิจยั

กลุม่ งานส่งเสริมวิชาการและวิจยั กลุม่ งานบริการสังคม

ระบบงานที่สาํ คัญ
ระบบการวิจัยเพือ่ สนับสนุนบุคลากร
กลุม่ งานส่งเสริมวิชาการและวิจยั

ระบบการทํางานสนับสนุน

สํานักงานเลขานุการคณะ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ งานการคลังและ
พัสดุ งานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพฯ งานทั่วไป

ภาพที่ 2.6 ระบบงานสําคัญของคณะฯ และหนวยงานที่รับผิดชอบ
(4.1) ระบบการผลิตบัณฑิต ไดแก การจัดการหลักสูตรปริญญาตรี การจัดการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคณะฯ ใชสมรรถนะหลักของสถาบันซึ่ง ไดแก ความหลากหลาย
ทางดานภาษาตางประเทศ การมีบุคลากรชาวตางประเทศและสมรรถนะหลักของคูความรวมมือ ไดแก มหาวิทยาลัย
คูสัญญา หนวยงานองคกรที่สถาบันไปฝกงานเปนกลไกในการทําใหคณะฯ บรรลุตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(4.2) ระบบการบริการวิชาการแกสังคม เปนระบบการใหบริการวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งแกชุมชน/สังคม โดยสมรรถนะหลักของคณะฯ ที่จะชวยสงเสริมใหคณะฯ บรรลุวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธไดแก การที่คณะมีหลักสูตรและบุคลากรที่หลากหลาย ทําใหคณะฯสามารถบริการทางวิชาการไดหลากหลาย
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อาทิ มีบริการวารสารวิชาการ 5 ฉบับที่ไดมาตรฐาน ไดแก วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสาร
ภาษาศาสตร วารสารJSEL (Journal of Studies in the English Language) วรรณวิทัศน วารสารประวัติศาสตร
คณะฯ มีโครงการอบรมทางดานภาษาหลากหลายภาษา และสอดคลองกับความตองการของสังคม เปนตน
(4.3) ระบบการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ไดแก การทําวิจัย การตีพิมพ
เผยแพร ฯลฯ โดยคณะฯ เนนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยไดใชสมรรถนะของบุคลากรที่มีความ
หลากหลายทางดานความรู และการเกื้อหนุนจากสถาบันใหคณะฯ บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ไดแก (1) ความ
พรอมดานงบประมาณ โดยคณะมีกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2) ความหลากหลายทางดานงานวิจัย ไดแก งานวิจัยใน
กลุ ม มนุ ษ ย ศ าสตร เช น งานวิ จั ย ทางด า นภาษา และภาษาศาสตร การเรี ย นการสอน ปรั ช ญา 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
ระบบการจัดการอาคารสถานที่ ระบบบริหารงบประมาณ/การเงิน/พัสดุ ระบบการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ศิษยเกาสัมพันธ ระบบประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา
ข.วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ จากการทบทวนแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564 เปาประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ สัมพันธไปกับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2.8 ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: สรางบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เพื่อพัฒนาใหบัณฑิตที่จบ
จากคณะศิลปศาสตรมี
คุณลักษณะ GREAT

เปาประสงค
สรางบัณฑิตใหมคี ุณลักษณะ GREATS มีทักษะการ
เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3
ภาษา ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active
Learning ปลูกฝงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (มธ.)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: สรางสรรคงานวิจัย เพื่อสรางสรรคงานวิจยั และ ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มคี ุณภาพระดับ
และนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงใน นวัตกรรมที่กอใหเกิดการ
มาตรฐานสากล และนําไปใชประโยชนอยางบูรณา
เชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ การและยั่งยืน (.มธ)
สังคมไทยและสังคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: สรางเครือขายความ เพื่อสรางเครือขายความ
ผลักดันใหเกิดการสรางความรวมมือทางวิชาการ การ
รวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมมือทั้งภายในและ
สรางงานวิจัย และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก
ภายนอกประเทศ
ประเทศ ทั้งระดับหนวยงานและระดับบุคคล (มธ.)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: มุงเนนคุณภาพการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
1. คณะฯ สามารถนําความรูที่ไดจากการบริการทาง
ใหบริการวิชาการแกสังคม
ใหบริการวิชาการแกสังคม วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และสังคมไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญ
ของคณะฯ (มธ.)

หนา 27

ประเด็นยุทธศาสตร

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และ เพื่อใหการบริหารจัดการมี
ยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ความทันสมัย มั่นคง ยั่งยืน

เปาประสงค
2.ใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแก
ชุมชนและสังคม (มธ.)
พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (มธ.)

2) การพิจารณาวั ตถุ ประสงคเ ชิงกลยุทธ ทั้งนี้วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ขางต นไดสร างความสมดุ ล
ระหวางความตองการที่หลากหลายในสถาบันโดยไมมีการแยงชิงทรัพยากรกันเอง เนื่องจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
กระจายไปตามพันธกิจและโครงสรางองคกรของคณะฯ ไดแก ดานวิชาการ (เพื่อพัฒนาใหบัณฑิตที่จบจากคณะศิลป
ศาสตรมีคุณลักษณะ GREAT) ดานงานวิจัย (เพื่อสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก) ในชวงแผนฯ 12 คณะเนนงานวิจัยในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาอาจารย
ดานวิเทศสัมพันธ (เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ) ดานการบริการสังคม (เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม) ดานการบริหารองคกร (เพื่อใหการบริหารจัดการมีความทันสมัย มั่นคง และ
ยั่งยืน) โดยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังกลาวตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธและการใชสมรรถนะหลักดังนี้
ตารางที่ 2.9 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตอบสนองตอความทาทายฯ และการใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ
เพื่อพัฒนาใหบัณฑิตที่จบจาก การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต การปรับเปลี่ยน
คณะศิลปศาสตรมีคณ
ุ ลักษณะ ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
GREAT
ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครู
ยุคใหมจากครูสอนเปนโคชหรือผูอ ํานวย การการ
เรียนรู การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต มี
Gen Next Academy หรือธรรมศาสตรตลาดวิชา
เพื่อสรางสรรคงานวิจยั และ
การพัฒนาศาสตรใหมๆ เรียกวา 4i ของ มธ. ไดแก
นวัตกรรมที่กอใหเกิดการ
นวัตกรรมเชิงบริการ การบูรณาการเชิงวิชาการที่
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอ ผสมผสานความรูขามศาสตร เพื่อใหเกิดทักษะที่รอบ
สังคมไทยและสังคมโลก
ดานในการแกไขปญหาตางๆ การตอบโจทยขาม
พรมแดน ใชประโยชนไดในระดับนานาชาติ
เพื่อสรางเครือขายความ
การเนนใหธรรมศาสตรเปน Marketplace of
รวมมือทั้งภายในและภายนอก Solutions ที่เนนการวิจัยประยุกต โดยรวมมือกับ
ประเทศ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ใชโจทยจริงในการ
เรียนรู ตอบโจทยทั้งไทย อาเซียนและนานาชาติ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ ผูเรียนแสวงหาความรูรูปแบบอื่นมากขึ้นสงผลตอการ
วิชาการแกสังคม
จัดการเรียนการสอนแบบเดิม เศรษฐกิจตกต่ําสง
ผลกระทบตอโครงการบริการสังคม
เพื่อใหการบริหารจัดการมี
การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐดานการจัดสรร
ความทันสมัย มั่นคง และ
งบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง สงผลตอ
ยั่งยืน
การบริหารจัดการการเงินของคณะ
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สมรรถนะหลัก
คณะฯ มีความหลากหลายทางดาน
ภาษาตางประเทศ มีบุคลากรชาว
ตางประเทศ มีคูความรวมมือที่จะชวยฝก
ทักษะประสบการณใหกับนักศึกษา

คณะฯ มีความพรอมดานงบประมาณ มี
กองทุนวิจัย มีบุคลากรที่มีควาเชี่ยวชาญ
หลากหลายมิติ ไดแก งานวิจัยในกลุมมนุษย
ศาสตร งานวิจัยในกลุมสังคมศาสตร และ
งานวิจัยในกลุมภูมิภาคศึกษา
คณะฯ มีการเรียนการสอนทางดานภูมิภาค
ศึกษา มีบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญดาน
ภาษาตางประเทศ มีคูความรวมมือทั้งใน
และตางประเทศ
คณะฯ มีหลักสูตรและบุคลากรที่
หลากหลาย ทําใหสามารถออกแบบ
โครงการบริการสังคมที่หลากหลาย
คณะฯ มีนโยบาย และมีงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารใหมี
ความทันสมัย

ทั้งนี้ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ แมวาจะยังไมครอบรอบการประเมิน แตคณะฯ คาดวาจะมีผล

การประเมินเทากับคาเปาหมายที่กําหนด (70) โดยอาจลดลงกวาในปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากปญหาจาก
สถานการณการแผระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ทําใหการดําเนินการในบางกลยุทธไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด แตผลการดําเนินงานที่ผานมามีผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมาย (ภาพที่ 7.128)
2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ
1) แผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งจากแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรฯ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบั บ ทบทวนประจํ าป งบประมาณ 2564 คณะฯ ไดนํามาจัดทําเปน แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่ งมี ขั้น ตอนในการจั ดทํ า 5 ขั้น ตอน ไดแก (1) ผูบ ริห ารประชุมคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเพื่อรับฟงความคิดเห็น เพื่อเสนอโครงการตามกลยุทธ แลวสงใหคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา (2)
คณะกรรมการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยพิจารณาจากความสอดคลองของ
โครงการกับแผนกลยุทธ และความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอมา พรอมทั้งสงกลับไปใหผูบริหารปรับแกหาก
โครงการที่เสนอมายังไมเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนนี้ไดเพิ่มเติมขึ้นมาในแผนฉบับนี้ฯ เนื่องจาก แตเดิมนั้น ในขั้นตอนการ
เสนอโครงการ โครงการที่เสนอเขามามีจํานวนมาก และไมสอดคลองกับกลยุทธของคณะฯ ดังนั้นในการจัดทําแผน
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 คณะจึงไดเพิ่มกลไกการพิจารณากลั่นกรองโครงการโดยคณะกรรมการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรคณะฯ กอนที่จะเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ เพื่อกลั่นกรอง
เฉพาะโครงการที่ตอบกลยุทธ ของคณะ (3) คณะกรรมการงบประมาณอนุ มัติ และจั ดทํ าแผนปฏิบัติการ ซึ่งการ
กลั่นกรองโครงการเนนไปที่ความสอดคลองระหวางโครงการกับยุทธศาสตรมากขึ้น (4) หลังจากนั้นเสนอแผนปฏิบัติ
การไปยังคณะกรรมการตางๆ เพื่อพิจารณาตามลําดับ ไดแก คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ และ (5) ประกาศใชแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564
1. ผูบริหารประชุม
คณะกรรมการที่รบั ผิดชอบ
เพื่อเสนอโครงการ
5. ถายทอด
แผนปฏิบัติการ
4. เสนอ
คณะกรรมการใน
ระดับตาง ๆ

2. คณะกรรมการ
วางแผนและกําหนด
ยุทธศาสตรคณะฯ
กลั่นกรองโครงการ

กลไกที่เพิ่มเขามา
ในการจัดทําแผน
ปงบประมาณ 2564

3. คณะกรรมการ
งบประมาณพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ

ภาพที่ 2.7 ขั้นตอนในการทําแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563
2) การนําแผนปฏิบัติการไปใช เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ คณะศิลปศาสตรมีระบบ
การถายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรทั้งทางตรงผานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร การจัด
เวทีประชาคมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานของคณะและทางออมผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน อีเมล โปสเตอร แผน
พับ ฯลฯ ในสวนของนักศึกษาเปนการประชาสัมพันธผานการประชุมกับกรรมการนักศึกษา การประชุมนักศึกษา
เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ผานสื่อตางๆ ของนักศึกษา เชน Facebook ของฝายการนักศึกษา เว็บไซตคณะ
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ศิษยเกา ผานการประชุมรวมกับสมาคมศิษยเกา จดหมายขาว เว็บไซตคณะ ผูใชบัณฑิต เครือขายหรือคูความรวมมือ
ผานการจัด partnership reception จดหมายขาว เว็บไซตคณะ เปนตน
3) การจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการ คณะมีระบบในการจัดสรรทรัพยากร ไดแก
งบประมาณผานคณะกรรมการงบประมาณ โดยคณะฯ ไดกําหนดสัดสวนรอยละของงบประมาณที่นํามาใชในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากปที่ผานมา ทําใหมั่นใจวาจะมีงบประมาณที่จะใชใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด ขณะเดียวกันก็ไดจัดการความเสี่ยงดานการเงินที่
เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาฐานะการเงินยังมั่นคงสามารถสนับสนุนโครงการเพื่อผลักดันแผนกลยุทธได
ยุทธศาสตรที่ 5, 71,071,100.00 , 35%

ยุทธศาสตรที่ 1, 99,451,200.00 , 48%

ยุทธศาสตรที่ 4, 20,814,100.00 , 10%
ยุทธศาสตรที่ 3, 6,375,900.00 , 3%

ยุทธศาสตรที่ 2, 8,224,600.00 , 4%

ภาพที่ 2.8 แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2564
4) แผนดานบุคลากร ในสวนของแผนงานดานบุคลากรที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการของคณะศิลปศาสตรในปที่ผานมานั้นคณะยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากปงบประมาณนี้เปนปสิ้นสุด
แผน อยางไรก็ตามคณะฯ ไดมีแผนในการปรับปรุงวิธีการจัดสรรดานบุคคลากร ขณะเดียวกันการจัดทําแผนกลยุทธ
คณะศิลปศาสตรฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2565-2570) คณะฯ กําหนดใหมีการจัดทําแผนบุคลากรภายหลังจากที่ไดจัดทํา
แผนกลยุทธเสร็จสิ้นแลว โดยไดตั้งโครงการจัดทําแผนฯ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปน Digital University
5) ตัววัดผลการดําเนินการ และ 6) การคาดการณผลการดําเนินการ ตัวบงชี้สําคัญที่คณะใชใน
การติดตามความสําเร็จ และประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ควมถึงการคาดการณผลการดําเนินการ ไดแก
ตารางที่ 2.10 ตัวชี้วัด และผลการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ตัวชี้วดั
ภาพที่ 7.129 สัดสวนงบประมาณที่พึ่งพารัฐกับรายไดของหนวยงาน (ปงบประมาณ 2564
ขอมูล 6 เดือน)
ภาพที่ 7.130 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล
6 เดือน)
ภาพที่ 7.131 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน)
ภาพที่ 7.132 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ปรับตัวเลขปงบประมาณ 2563 เมื่อสิ้น
ปงบ) (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน)
ภาพที่ 7.133 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ (รายได/รายจายจริง) (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
ภาพที่ 7.134 สถานะเงินสะสมของคณะฯ
ภาพที่ 7.135 รอยละของจํานวนเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของคณะฯ

ผลการดําเนินงาน
สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ต่ํากวาคาเปาหมายและมีแนวโนมลดต่ําลง
สูงกวาคาเปาหมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
สูงกวาคาเปาหมายแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ต่ํากวาคาเปาหมาย

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ นอกจากคณะฯ จะมีระบบในการทบทวนแผนกลยุทธคณะฯ เปน
ประจําทุกปแลว ในกรณีของแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน อาทิ กรณีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทําใหคณะฯ ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากชั้นเรียนเปนการสอน ออนไลน คณะฯ ก็ไดปรับเปลี่ยน
แผนและนําแผนใหมไปปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว
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3. ลูกคา (85 คะแนน)
3.1 ความคาดหวังของลูกคา คณะมีกลุมผูรับบริการ 2 กลุมหลักๆ ตามโครงรางองคกรไดแก (1) กลุม
ผูเรียนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) กลุมผูใชบริการสังคม ไดแก บริการวารสารวิชาการ
บริการโครงการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม และบริการโครงการเพื่อสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม ซึ่งแต
ละกลุมมีเครื่องมือในการรับฟงเสียงผูรับบริการดังรายละเอียดตอไปนี้
ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
(1) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นในปจจุบัน จากแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยเฉพาะ
กลยุทธที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจากผูเรียนสําหรับนํามาใชปรับปรุงการ
ใหบริการ คณะฯ ไดมีการรับฟงผูเรียนทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(1.1) นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
(1.1.1) การรับฟงเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีการรับฟงผูเรียนผาน
แบบประเมินการสอนเป นหลัก โดยใหนักศึกษาทําแบบประเมิ นการสอนทุ กรายวิชาที่ลงทะเบียนเรีย นผ าน
เว็บไซตของสํานักทะเบียนในชวงปลายภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสามารถดูผลการประเมินรายวิชาของตนเอง
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนตอไป และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ทําใหการ
สอนในภาค 2/2563 เปนรูปแบบออนไลนทั้งหมด จึงมีการปรับแบบประเมินการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของ
การเรียนการสอนออนไลน อาจารยผูสอนสามารถนําผลประเมินไปปรับปรุงการสอนสําหรับภาค 1/2564 ซึ่ง
เปนการเรียนการสอนออนไลนเชนกัน นอกจากนี้ฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรไดจัดทําแบบสํารวจปญหาการ
เรียนการสอนออนไลนใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น สรุปผลการสํารวจ และแจงในที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะ พรอมทั้งสงรายงานผลใหสาขาวิชาเพื่อนําไปใชเปนแนวทางการแกปญหาตอไป นอกจากนี้ยังมีการรับฟง
ผูเรียนดานการเรียนการสอนผานชองทางอื่นๆ ตามตารางที่ 3.1
(1.1.2) การรับฟงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ โดยเฉพาะการรับฟงผานคณะกรรมการนักศึกษา โดยขอมูลดังกลาวจะรายงานสูคณะกรรมการ
ฝาย
การนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมผูบริหารกับนักศึกษาเพื่อรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสวัสดิการนักศึกษา รวมถึงการจัดการพื้นที่ของคณะศิลป
ศาสตรทั้งที่ทาพระจันทรและรังสิต ผูบริหารนําขอมูลมาวางแผนการดําเนินการตอไป
(1.1.3) การรับฟงเกี่ยวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของนักศึ กษา
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาป 1 หลังจากนั้นไดนําขอมูลทั้งหมดไปประมวลผล วิเคราะห และจัดทํา
รายงาน และรายงานผลการสํารวจในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ อีกทั้งยังสงรายงานการสํารวจใหกับแตละ
สาขาวิชาเพื่อไปใชประโยชนตอไป อยางไรก็ตามการรับฟงผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ตางๆ
อาทิ ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับชองทางการติดตอเปนแบบออนไลน
ทั้งหมด โดยนักศึกษาสามารถติดตอใชบริการผานทางอีเมล และชองทางออนไลนอื่นๆ
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ตารางที่ 3.1 การรับฟงผูเรียนในระดับปริญญาตรี
การรับฟง

ชองทาง

ขอมูลที่เก็บ

(1) การรับฟง
เกี่ยวกับการเรียน
การสอน

ระบบประเมินการสอน
online ของสํานักทะเบียน
มธ.

การประเมินการสอนของ
อาจารย การประเมินตนเอง
และการประเมินสภาพแวด
ลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ความคิดเห็นขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป

เคานเตอรหองงานบริการ
การศึกษา/โครงการพิเศษ
โทรศัพทหองงานบริการ
การศึกษา/หองโครงการพิเศษ
อีเมลงานบริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ
เพจ Facebook งานบริการ
การศึกษา ศิลปศาสตร
อาจารยที่ปรึกษา
(2) การรับฟง
เกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษา สิ่ง
อํานวยความ
สะดวกตางๆ

(3) การรับฟง
เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจและความ
คาดหวังของ
นักศึกษา

เคานเตอรหองงานฝายการ
นักศึกษา/โครงการพิเศษ
โทรศัพทหองฝายการ
นักศึกษา/โครงการพิเศษ
เพจเฟชบุกงานฝายการ
นักศึกษาและเพจ กนศ./
โครงการพิเศษ
การประชุมนักศึกษาและ
กรรมการฝายการนักศึกษา
ทั้งโครงการปกติ (กนศ.)
และโครงการพิเศษ (BASIC)
เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช
แบบสอบถาม

เก็บขอมูลโดยตรงโดยใช
แบบสอบถาม

(4) ศูนยบริการทาง Line official : @tcaps
จิตวิทยา และการ e-mail :
ปรึกษา
tcapscenter@gmail.com

ขอเสนอแนะทั่วไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป
กิจกรรมนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ขอเสนอแนะทั่วไป
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน
ที่คณะฯ ปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการเรียน และ
ความคาดหวังจากการเรียน
ขอคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับ
บริการตาง ๆ ของโครงการ
พิเศษ

เวลาที่
การนําไปใช
ผูรับผิดชอบ
เก็บขอมูล
ปลายภาค ปรับปรุงการ
สํานักทะเบียน มธ./รองคณบดี
การศึกษา บริการ/ปรับปรุง ฝายวิชาการ/ผูชว ยคณบดีฝาย
หลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร/งานบริการ
การศึกษา/ประธานหลักสูตร/
โครงการพิเศษ
ตลอดป
ปรับปรุงการ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
การศึกษา บริการ
บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ
ตลอดป
ปรับปรุงการ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
การศึกษา บริการ
บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ
ตลอดป
ปรับปรุงการ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
การศึกษา บริการ
บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ
ตลอดป
ปรับปรุงการ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
การศึกษา บริการ
บริการการศึกษา
ตลอดป
ปรับปรุงการ
อาจารยที่ปรึกษา
การศึกษา บริการ
ตลอดป
ปรับปรุงการ
รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน
การศึกษา บริการ
ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ
ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน
ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน
ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ

ตลอดป
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการ

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน
ฝายการนักศึกษา/คณะกรรมการ
นักศึกษา/โครงการพิเศษ

วัน
ปฐมนิเทศ

ปรับปรุงการ
บริการและ
ออกแบบบริการ

รองคณบดีฝายการนักศึกษา/งาน
ฝายการนักศึกษา/โครงการพิเศษ

ปลายภาค
การศึกษา

ปรับปรุงการ
บริการและ
ออกแบบบริการ

รองคณบดีฝายการคลังและ
บริการสังคม/รองคณบดีฝาย
บริหารทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/โครงการพิเศษ
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

จํานวนคนที่มาติดตอ สาเหตุ ตลอดป
ที่ติดตอวันที่ติดตอมา วันที่ การศึกษา
ติดตอกลับ ขอคิดเห็นตาง ๆ
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วางแผนการ
ใหบริการ

ทั้งนี้จากการรับฟงเกี่ยวกับการตัดสินใจและความคาดหวังของนักศึกษาผานการเก็บ
ข อมู ล โดยตรงด ว ยแบบสอบถาม ป จ จั ย ที่ เ ป น อุป สรรคต อ การเรีย นและความคาดหวัง จากการเรีย นในวั น
ปฐมนิเทศ รวมถึงการเก็บขอมูลนักศึกษาปจจุบันที่เกี่ยวกับขอคิดเห็นตางๆ ในการบริการของโครงการพิเศษทํา
ใหคณะไดทราบตองการและคาดหวังของนักศึกษาวา (1) คณะจะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทํางาน
และหรือการศึกษาตอ (2) มีสถานที่ที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู โดยเฉพาะในสวนของทาพระจันทร และ (3)
ไดงานทําหลังจบการศึกษา ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินโครงการตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง
ของนักศึกษา อาทิ โครงการ L'Arts Smart Graduate โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิต การสมัครงาน โดย
เนนการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ในขณะที่ฝายวิเทศสัมพันธไดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาแลกเปลี่ยนและแนะแนว
ทุนการศึกษาในตางประเทศ และฝกงานในตางประเทศในรูปแบบออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แมวา
จะอยูในชวงสถานการณโควิด-19 แตคณะไดปรับการฝกงานในรูปแบบออนไลน เพื่อใหนักศึกษายังคงไดรับ
ประสบการณการฝกงานจริงกับองคกรตางประเทศ โดยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีรายวิชาฝกงาน เพื่อสงเสริม
ประสบการณในการทํางานและโอกาสที่จะไดงานทําหลังจบการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้คณะยังมีศูนยบริการ
ทางจิตวิทยาและการปรึกษา โดยมีอาจารยสาขาจิตวิทยาเปนผูดูแล มีบริการหลักคือการใหการปรึกษาทางจิตใจ
และการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา เพื่อใหคําปรึกษาดานจิตใจของนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษายังไดจัดโครงการผูบริหารพบ
นักศึกษาเพื่อสอบถามความตองการใชพื้นที่กายภาพ การเพิ่ม wi-fi รวมถึงการจัดพื้นที่ใหนักศึกษาทํากิจกรรม
(1.2) นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(1.2.1) การรับฟงเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาการทั่วไป
โดยเฉพาะในสวนของการรับฟงเสียงผานแบบประเมินการสอนนั้น นักศึกษาจะทําแบบประเมินการสอนทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซตของสํานั กงานทะเบียนนักศึ กษา การแจงผลประเมินในสวนของงาน
บัณฑิตศึกษา จะแจงผลประเมิน 2 ชองทาง คือ แจงอาจารยผูสอนแตละรายวิชาโดยตรง และ แจงผลประเมิน
ภาพรวมของทุกรายวิชาไปยังประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาขอคิดเห็นตาง ๆ ของนักศึกษา และปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
(1.2.2) การรับฟงเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความตองการผา นการ
ประชุมกับตัวแทนของแตละสาขาวิชา เพื่อสอบถามความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน ความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอคณะศิลปศาสตรในดานตางๆ สํารวจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นในการสรุปรายงาน ทั้งนี้การ
รับฟงดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ เชนเดียวกับในระดับปริญญาตรี อาทิ ในชวงการแพรระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนชองทางการติดตอเปนแบบออนไลนทั้งหมด
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ตารางที่ 3.2 การรับฟงผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
การรับฟง

ชองทาง

ขอมูลที่เก็บ

(1) การรับฟงเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และ
กิจกรรมวิชาการ

ระบบประเมินการสอน
online ของสํานัก
ทะเบียน มธ.
หองงานบัณฑิตศึกษา

การประเมินการสอนของ
อาจารย การประเมินตนเอง
และสภาพแวดลอม สิ่งสนับ
สนุนการเรียนรูขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป

โทรศัพท

ขอเสนอแนะทั่วไป

อีเมลงานบัณฑิตศึกษา

ขอเสนอแนะทั่วไป

เพจ Facebook “งาน
บัณฑิตศึกษา คณะศิลป
ศาสตร ธรรมศาสตร”
ไลนกลุม “ป.โท-เอก
สินสาด”
ประธาน/ผูอาํ นวยการ/
ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ประชุมสนทนากลุม

ขอเสนอแนะทั่วไป

(2) การรับฟงเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและ
ความ ตองการผาน
แบบสอบถาม

ขอเสนอแนะทั่วไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
ความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตอคณะศิลป
ศาสตรในดานตางๆ

เวลาที่
การนํา
เก็บขอมูล ขอมูลไปใช
ปลายภาค ปรับปรุง
การศึกษา การบริการ/
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตลอดป
ปรับปรุง
การศึกษา การบริการ
ตลอดป
ปรับปรุง
การศึกษา การบริการ
ตลอดป
ปรับปรุง
การศึกษา การบริการ
ตลอดป
ปรับปรุง
การศึกษา การบริการ

สํานักทะเบียน มธ./รองคณบดีฝาย
ทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษา/
ผูชวยคณบดีฝายมาตรฐาน
หลักสูตร/งานบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา

ตลอดป
การศึกษา
ตลอดป
การศึกษา
กุมภาพันธ

รองคณบดีฝายทาพระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา
ประธาน/ผูอาํ นวยการ/คณาจารย
ผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา

ปรับปรุง
การบริการ
ปรับปรุง
การบริการ
ปรับปรุง
การบริการ

ผูรับผิดชอบ

ทั้งนี้จากขอมูลการรับฟงความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตอการปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการผานการสนทนากลุม ตัวแทนนักศึกษารวมใหขอมูล ดังนี้
1) นักศึกษาประสงคใหมีวิชาเลือกที่สามารถเลือกไดตามความสนใจ เชน การลาม เชน
ลามศาล ลามการแพทย หรือจัดใหมีภาคปฏิบัติ
2) จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษามีนอยทําใหขาดพลังในการอภิปรายเพื่อสรางองคความรู
ใหม ควรทบทวนสาเหตุอยางแทจริงวา เปนประเด็นในดาน คาใชจาย เวลาเรียนภาคปกติ หรือรูปแบบการเรียนที่
เนนการวิพากษ
3) ในสถานการณโควิด ไมมีการอุปกรณหรือสถานที่ ควรลดคาธรรมเนียมการศึกษา
4) การเรียนขามศาสตรแบบบูรณาการ ที่ผานมามีระบบ sit in หรือ audit วา ในวิชา
เลือกอาจกําหนดใหเรียนมีสัดสวนสาขาวิชาเอกกับวิชาที่สนใจ เชนสาขาภาษาศาสตร ตองการเสริมความรูดาน
จิตวิทยาหรือวิชาดานไอที สาขาการแปลฝรั่งเศสไทย ตองการความรูพื้นฐานดานกฎหมายของคณะนิติศาสตร
รัฐศาสตร เปนวิชาการแปลเชิงวรรณกรรม รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนาจะเรียนรวมกันได เปนตน
5) ควรจัดแนะแนวทางการประกอบอาชีพโดยใหศิษยเกามาใหขอมูล
6) ในแง ของการเรี ย นแบบออนไลน ตองการแบบมี ป ฏิสั ม พัน ธ ม ากกวา เรีย นแบบ
ออนดีมานด หากสามารถแชรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอื่นได
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7) ตองการใหจัดใหมีการอบรมทักษะการเขียนและการนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ เพื่อ
สรางความมั่นใจในการไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
8) เพิ่มชองทางไลนออฟฟเชียล เพื่อปรึกษาไดทันทวงที
9) นักศึกษามีความตองการใหคณะฯจัดพื้นที่หองคนควาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จึงไดแบงพื้นที่เพื่อใหนักศึกษาใชเปนสถานที่สําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง นักศึกษาปริญญาโทตองการหองที่
เก็บเสียงและสามารถประชุมไดหลังเวลาเลิกเรียน จึงไดใหฝายอาคารสถานที่เปดพื้นที่หองประชุมเล็กใหไดใชงาน
และหลังเวลา 17.00 น. สามารถใชพื้นที่ศูนยการเรียนรูราชนครินทรได
(1.3) การบริการวิชาการ รับฟงเสียงลูกคาแตกตางกันไปตามบริการ ไดแก (1) บริการ
วารสารวิชาการ (2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม โดยรับฟงเสียงลูกคาผานประเมินการสอนทุก
รายวิชาที่ลงเรียน การอบรมในป 2563 ไดปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินเปนแบบออนไลน อีกทั้ง
ยังไดเปลี่ยนเปาประสงคของการประเมิน จากความพึงพอใจเพียงอยางเดียว เปนการประเมินการนําความรูที่ไดรับ
จากการอบรมไปใชประโยชน และไดนําผลการประเมินไปใหผูสอนใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป และ (3)
โครงการบริการเพื่อสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียมเพื่อเปนการบริการวิชาการแกสังคมตามพันธกิจ และมีการ
ประเมินผลการจัดโครงการเพื่อนําผลการประเมินไปใชวางแผนในป 2564 ตอไป
ตารางที่ 3.3 การรับฟงผูใชบริการการบริการวิชาการ
การบริการ
(1) วารสาร
วิชาการ

(2) โครงการ
บริการเพื่อสังคม
แบบเก็บ
คาธรรมเนียม

(3) โครงการ
บริการเพื่อสังคม
แบบไมเก็บ
คาธรรมเนียม

ชองทาง
โทรศัพท

ขอมูลที่เก็บ
ขอเสนอแนะทั่วไป

อีเมล

ขอเสนอแนะทั่วไป

ระบบฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกสกลางของ
ประเทศไทย (ThaiJo)
แบบสอบถาม

ขอคิดเห็นจากผูสงบทความ

สํารวจความตองการดาน
รายวิชา รูปแบบจัดการเรียน
การสอน
แบบประเมิ น การสอน ประเมินความพึงพอใจในดาน
online
ตางๆ การประเมินการนํา
ความรูที่ไดไปใชประโยชน
เคานเตอรหองงาน
ขอเสนอแนะทั่วไป
บริการสังคม โทรศัพท
เพจ LALL Liberal Arts ขอเสนอแนะทั่วไป
Lifelong Learning
ไลน@ ของโครงการ
ขอเสนอแนะทั่วไป
แบบประเมินความพึง
พอใจ

ความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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เวลา
การนําไปใช
ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ
บริการ
ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ
บริการ
ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ
บริการ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัย/ฝายสงเสริม
ผลงานและวิจยั
รองคณบดีฝายวิจัย/ฝายสงเสริม
ผลงานและวิจยั
รองคณบดีฝายวิจัย/ฝายสงเสริม
ผลงานและวิจยั

ชวงกอน
เขารับการ
อบรม
ชวงหลัง
การเรียน

ปรับปรุง
หลักสูตร

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ
สังคม/โครงการบริการสังคม

ปรับปรุง
หลักสูตร

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ
สังคม/โครงการบริการสังคม

ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ
บริการ
ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ
บริการ
ตลอดทั้งป ปรับปรุงการ
บริการ
เมื่อเสร็จ ปรับปรุงการ
สิ้น
บริการและ
โครงการ พัฒนาการ
บริการ

รองคณบดีฝายการคลังและบริการ
สังคม/โครงการบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการ
สังคม/โครงการบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการ
สังคม/โครงการบริการสังคม
รองคณบดีฝายการคลังและบริการ
สังคม/โครงการบริการสังคม

ทั้งนี้จากการสํารวจความตองการด านรายวิชา รูปแบบจัดการเรียนการสอน และ
ประเมิน online ทําใหทราบวาผูรับบริการโครงการสั งคมมี ความตองการรวมกั นคื อ (1) ในสวนของบริการ
วารสาร ผูรับบริการตองการใหมีการขยายการรับบทความใหมากขึ้น ซึ่งรองคณบดีฝายวิจัยไดนําความตองการ
ดังกลาวไปปรั บปรุ งการใหบริ การโดยการขยายจํานวนวารสาร/ปใหมากขึ้ น และกําลังจะมี การปรับ ให เ ปน
วารสารแบบออนไลน (2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บคาธรรมเนียม ผูรับบริการ
มีความตองการและความคาดหวังวาจะไดรับบริการไดตรงตามความตองการ ไดแก ความรู และประสบการณที่
ไดจากการฝกอบรม ความรู และการนําความรูที่ไดไปใชประโยชน ซึ่งมีการนําผลจากการรับฟงลูกคามากําหนด
นโยบาย วางแผนการตลาด วางแผนการ Re-branding ปรับกระบวนการทํางาน หลักสูตร การประเมินผล เพื่อ
ตอบโจทยผูรับบริการ โดยคณะฯ ไดเปลี่ยนหนาเพจ จาก ‘อบรมภาษาเพื่ออนาคต’ มาเปน LALL Liberal Arts
LIfelong Learning เพื่อเปดคอรสอื่นๆ ที่นาสนใจตามความเชี่ยวชาญของอาจารย
(2) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่พึงมี คณะศิลปศาสตรรับฟงเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่สนใจศึกษาตอที่คณะศิลปศาสตร โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ focus group เพื่อสอบถามความ
ตองการและความคาดหวังตอการศึกษาที่คณะศิลปศาสตร ดังตารางที่ 3.4 ไดแก
ตารางที่ 3.4 การรับฟงลูกคากลุมอื่นในอนาคต
การบริการ

ชองทาง

(1) สําหรับกลุม
นักเรียน

เคานเตอรหองงานบริการ
การศึกษา/โครงการพิเศษ
โทรศัพทหองงานบริการการศึกษา/
โครงการพิเศษ อีเมล
เพจ Facebook “งานบริการ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร”/
โครงการพิเศษ
กิจกรรม Roadshow ตามโรงเรียน
ตางๆ/แบบสอบถาม

(2) ผูเรียน
โครงการบริการ
สังคม

จัดงาน Open House/
แบบสอบถาม/ การสนทนากลุม
(Focus group)
แบบสอบถามผานทางหนา
Facebook Page Liberal Arts
Lifelong Learning

ขอมูลที่เก็บ
ขอเสนอแนะ
ทั่วไป
ขอเสนอแนะ
ทั่วไป
ขอเสนอแนะ
ทั่วไป
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่เขา
รวมงาน
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่เขา
รวมงาน
ความตองการ
reskill/upskill
ทักษะตางๆ

เวลาที่เก็บ
ขอมูล
ตลอดทั้งป

การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาบริการ

ตลอดทั้งป

พัฒนาบริการ

ตลอดทั้งป

พัฒนาบริการ

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ

กอนการ
เปดรับสมัคร
TCAS
กอนการ
เปดรับสมัคร
TCAS
ไตรมาสที่ 3

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

โครงการพิเศษ

รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายการคลังและ
บริการสังคม/โครงการบริการ
สังคม

คณะศิลปศาสตรรับฟงผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อาทิ ผูปกครอง และผูใชบัณฑิตผานชองทางดังนี้
ตารางที่ 3.5 การรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
การบริการ

ชองทาง

(1) ผูปกครอง

รวมงาน
ปฐมนิเทศ/
แบบสอบถาม

ขอมูลที่เก็บ
การแนะนําสถาบันและสาขาวิชา
รวมถึงความคาดหวังที่มีผูปกครอง
มีตอการเรียนการสอนของคณะ
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เวลาที่เก็บ
ขอมูล
วัน
ปฐมนิเทศ

การนําไปใช
นําไปใชในการ
ปรับปรุงและการ
พัฒนาการใหบริการ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/โครงการ
พิเศษ

การบริการ

(2) ผูใชบัณฑิต

ชองทาง

ขอมูลที่เก็บ

รวมงานปฐมนิเทศ ความตองการและความคาดหวัง
/Focus Group พรอมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Interview
แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิต

เวลาที่เก็บ
ขอมูล
วัน
ปฐมนิเทศ

การนําไปใช

นําไปใชในการ
ปรับปรุงและการ
พัฒนาการใหบริการ
ไตรมาสที่ 3 นําขอมูลมาปรับปรุง
หลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/โครงการ
พิเศษ
รองคณบดีฝายวิชาการ/ งาน
บริการการศึกษา/งาน
บัณฑิตศึกษา/โครงการพิเศษ

โดยจากการรั บ ฟ งดั ง กล า ว พบวาความตองการรว มของผู ป กครองและผูใชบั ณ ฑิต ไดแก (1)
ผูปกครองตองการและคาดหวังใหนักศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
ตองการและคาดหวังใหนักศึกษามีเครือขายกลุมเพื่อน/รุนพี่รุนนองที่มีความสัมพันธอันดีและคอยชวยเหลือกันทั้ง
ระหวางที่เรียนและเมื่อจบการศึกษา ใชชีวิตการเรียนในสภาพแวดลอมและสังคมที่ดี และ (2) ผูใชบัณฑิต ตองการ
และคาดหวังใหนักศึกษามีทักษะในการทํางาน และมีความอดทน มีจริยธรรม มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสวนรวม
มีทักษะภาษาที่ 3 และทักษะดานไอที มีประสบการณในการทํางาน ซึ่งคณะไดนําความตองการและคาดหวังไปใชใน
การปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษา โดยในปการศึกษา 2564 คณะฯ มีแนวทางรับฟงเสียงของลูกคาเพื่อ
นําไปวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจะใชในป 2566
ข. การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และการกําหนดหลักสูตรและบริการฯ
(1) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น คณะมีกลุมผูรับบริการ 2 กลุมหลัก ๆ ตามโครงราง
องคกรไดแก (1) กลุมผูเรียนในระดับปริญญาตรี และกลุมผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) กลุมผูใชบริการ
สังคม ไดแก บริการวารสารวิชาการ บริการโครงการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม และไมเก็บคาธรรมเนียม
(2) การจัดการศึกษาและบริการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับพัฒนาความสัมพันธกับผูเรียน
และลูกคาปจจุบัน รวมทั้งดึงดูดผูเรียนและลูกคาใหม โดยชองทางดังตารางที่ 3.6-3.8
ตารางที่ 3.6 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
1) นักศึกษาป 1 และผูปกครองที่มาเขารวมงานปฐมนิเทศออนไลนไดทําแบบสอบถามเรื่องความคาดหวังจาก งานบริการการศึกษา
การศึกษาในคณะฯ ขอมูลที่ไดนําไปใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2) ฝายวิเทศสัมพันธจัดโครงการเพื่อผลักดันใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีโอกาสฝกงานในตางประเทศ โดยไป ฝายวิเทศสัมพันธ
ฝกงานกับหนวยงานที่มีขอตกลงความรวมมือกับคณะฯ รวมทั้งยังมีการจัดสรรทุนฝกงานใหกับนักศึกษาอีกดวย
3) ในช ว งการแพร ร ะบาดไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ได ทํ า แบบสอบถามถึ ง ความจํ า เป น เรื่ อ ง ฝายการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ความตองการใชคอมพิวเตอรโนตบุกของนักศึกษา และความชวยเหลือคาอินเทอรเน็ต ขอมูลที่ได
นําไปใชประกอบการจัดสรรทุนชวยเหลือ เชาโนตบุก เงินชวยเหลือคาอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษา

ตารางที่ 3.7 การพัฒนาความสัมพันธกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
1) นักศึกษาป 1 เขารวมงานปฐมนิเทศที่ทางงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรเพื่อใหขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติและ งานบัณฑิตศึกษา
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และเขารวมงานปฐมนิเทศของแตละสาขาวิชาเพื่อทําความรูจักกับอาจารยผูสอนและรับฟงขอมูล
ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา รวมถึงการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2) งานบัณฑิตศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาปริญญาตรีตอปริญญาโท จํานวน 14 ทุนๆ ละ 50,000 งานบัณฑิตศึกษา
บาท เพื่อชวยเหลือคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชสอยเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโท
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วิธีการ
3) ในชวงการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ไดทําแบบสอบถามถึงความจําเปนเพื่อชวยเหลือ
ในเรื่องตางๆ เชน ทุนชวยเหลือดานการเงินในสถานการณโควิด จํานวน 8 ทุนๆ ละ 4,000 บาทและ3333 บาท
4) งานบัณฑิตศึกษาใหขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ผานประธาน
หลักสูตร/ผูอํานวยการโครงการ และทางเฟซบุกและอีเมลของนักศึกษา
5) งานบัณฑิตศึกษาใหขอมูลและประสานจัดทําเอกสารเพื่อขอผอนผันคาธรรมเนียมตามระบบที่ มธ.กําหนด
6) นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ค อมพิ ว เตอร ไ ด ต ามหอ งที่ จั ด สรรไว คื อ ห อ งศู น ย ก ารเรี ย นรู ร าชนคริ น ทร ห อ งงาน
บัณฑิตศึกษา และหองชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษ และสามารถยืมโนตบุกหองงานบัณฑิตศึกษาได

ผูรับผิดชอบ
งานบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ 3.8 การพัฒนาความสัมพันธกับผูใชบริการโครงการบริการสังคม
1)
2)
3)
4)

วิธีการ
จัดโปรโมชั่น เรียน 3 ฟรี 1 คอรส ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง และกลับมาเรียนตอคอรสอื่นๆ
สงขอมูลคอรสเปดอบรมใหกับหนวยงานตางๆ และผูเขารับบริการในรุนกอนๆ
สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารยในแตละรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนขั้นสูงตอไป
การเปลี่ ย นหน า facebook page และสร า ง Line@ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข า วสารข อ มู ล พร อ มทั้ ง สร า ง
ความสัมพันธกับผูใชบริการ ทั้งกลุมผูเรียนเกา และผูเรียนในอนาคต

ผูรับผิดชอบ
โครงการบริการสังคม
โครงการบริการสังคม
โครงการบริการสังคม
โครงการบริการสังคม

3.2 ความผูกพันลูกคา
ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่นๆ
(1) การจัดการความสัมพันธ
(1.1) ระดับปริญญาตรี
(1.1.1) ฝายบัณฑิตศึกษาจัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทในคณะ
ศิลปศาสตรใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(1.1.2) ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ผานเพจ Facebook “คณะศิลปศาสตร
ธรรมศาสตร” เชน การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารยและนักศึกษาที่ไดรับรางวัลที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะ
บทความ/คลิปสัมภาษณ/รายการโทรทัศนที่อาจารยไปนําเสนอ เปนตน
(1.1.3) คณะติดตั้งจอภาพที่บริเวณโถงชั้น 1 เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
(1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา
(1.2.1) ฝายบัณฑิตศึกษาประชาสัมพันธเรื่องทุนการศึกษา ทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯผานทางเฟซบุก และทางประธานหลักสูตร
(1.2.2) คณะฯ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ผ า นเว็ บ ไซต เ พื่ อ ให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร มีคลิปวิดิโอแนะนําหลักสูตร สวนขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
กิจกรรมทางวิชาการตางๆ จะใชชองทางเฟซบุกของบัณฑิตศึกษาและของแตละหลักสูตร มีการเผยแพรขอมูล
งานวิจัยผลงานของนักศึกษาผานทางชองทางตางๆ เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและความผูกพันกับผูเรียน
(1.2.3) ฝายบัณฑิตศึกษาและฝายวิชาการของแตละหลักสูตร จัดกิจกรรมทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง อาทิ การเสวนาวิชาการระดับหลักสูตร การฝกอบรม การประชุมวิชาการระดับชาติสรรพ
ศาสตร สรรพศิลป รวมถึงการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชองทางประชาสัมพันธไดแก
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ตารางที่ 3.9 ชองทางประชาสัมพันธระดับบัณฑิตศึกษา
ชองทาง
ประชาสัมพันธ
เว็บไซต

ชองทางประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ

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

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร/ฝาย
สื่อสารองคกร

•
•
•
•
•
•

http://www.tuenglish.org/programs/els/
http://www.historyartstu.com/index.php
http://grad.tu-japanese.org/home
https://www.facebook.com/งานบัณฑิตศึกษา-คณะศิลปศาสตรhttps://www.facebook.com/TranslationTU-254782227913613/
https://www.facebook.com/HistoryatThammasat

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร/ฝาย
สื่อสารองคกร/ประธานหลักสูตร/
ผูอํานวยการโครงการ

E-mail

•

graduate@arts.tu.ac.th

ประชุมผูบริหาร
พบนักศึกษา

•

zoom meeting

รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และบัณฑิตศึกษา/ฝายบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และบัณฑิตศึกษา/ฝายบัณฑิตศึกษา

เว็บไซตแตละ
หลักสูตร
Facebook/
twitter

ฝายบัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร

(1.3) โครงการบริการสังคม ไดแก Facebook Liberal Arts Lifelong Learning
(2) การเขาถึงและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่นๆ โดยการสืบคนและเผยแพรขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูเรียนผานชองทาง ดังนี้
ตารางที่ 3.10 ชองทางการสืบคนและเผยแพรขอมูลสําหรับผูเรียนปจจุบันและผูเรียนใหม
ชองทาง
1) เว็บไซตคณะศิลปศาสตร
2)
3)
4)
5)

ขอมูล
ขอมูลหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก,
การโครงการบริการสังคม งานประชุมวิชาการ เปนตน
เว็บไซตขอมูล TCAS ของคณะศิลปศาสตร
ขอมูลเกณฑการรับสมัครทุกรอบแยกตามสาขาวิชา
เพจ Facebook “งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน การลงทะเบียน การ
มธ.” และ “ฝายการนักศึกษาศิลปศาสตร มธ.”
เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา การขอโควตา การขอทุนการศึกษา เปนตน
เพจ Facebook “คณะศิลปศาสตร ธรรมศาสตร”
ขอมูลตางๆ เกี่ยวการเรียนการสอน เชน โครงการแลกเปลี่ยน งาน
เสวนาวิชาการ งานประชุมวิชาการ เปนตน
เพจ Facebook ของแตละสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โครงการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3.11 จัดบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ แบบไมเสียคาธรรมเนียม
กลุมผูใชบริการ
1) ผูดอยโอกาส หรือ
แกปญหาสังคม
2) ผูประกอบอาชีพ
ตางๆ

บริการ
เช น การบรรยายเรื่อ งการรับ มือ ในภาวะวิ กฤติ ในช ว ง COVID 19 ของสาขาวิ ช าจิ ต วิท ยา การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับ Geographical Indication (GI) พรอมทั้งเชิญผูประกอบการมาจําหนายสินคา
การพัฒนาทักษะสําหรับผูประกอบอาชีพตางๆ เชน โครงการจิตอาสาบริการวิชาการแกสังคมดาน
ภูมิศาสตร: ความรูเรื่องพืชเศรษฐกิจทางเลือกแกเกษตรกร การอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยใหกับครู
ภาษาไทย โครงการ TU English Help Desk ตอบปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ โครงการอบรมทักษะดานภูมิศาสตรใหกับครูผูสอนภูมิศาสตร
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กลุมผูใชบริการ
3) เยาวชน
4) ประชาชนทั่วไป

บริการ
การพัฒนาเยาวชน เชน โครงการอบรมมัคคุเทศกรนุ เยาว ใหกับเยาวชนผูอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งเปนชุมชนใกลเคียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
การจัดอบรม และเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการในหัวขอตางๆ ระหวาง
นักวิชาการแขนงตางๆ ภายใตชื่อ ศิลปเสวนา และการจัดอบรมหัวขอเฉพาะผานชองทาง Liberal Arts
Lifelong Learning เชน การเสวนา และอบรมดานวรรณกรรม เปนตน

(3) การจัดการขอรองเรียน
(2.1) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ขั้ น ตอนดั ง ภาพที่ 3.1 โดยในป ที่ ผ า นมางานบริ ก าร
การศึกษารับเรื่องรองเรียนทั้งหมด 2 เรื่องและสามารถจัดการทุกเรื่องใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน
นักศึกษายื่นคํารองที่

งานบริการฯ รวบรวม

งานบริการการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

รองคณบดีฝายวิชาการ

งานบริการฯ จัดประชุม

แตงตั้งคณะกรรมการ

ผูรองและผูถูกรองเรียน

เพื่อพิจารณาขอรองเรียน

ชี้แจงขอมูล

งานบริการฯ นําเอกสาร
เสนอรองคณบดีฝา ย
วิชาการ

คณะกรรมการพิจารณา
แนวทางแกไขปญหา

รองคณบดีฝายวิชาการ
พิจารณาเอกสาร

คณะกรรมการแจง
แนวทางแกไขปญหา
ผูรองแลผูถูกรอง

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับปริญญาตรี
ทั้งนี้ในปที่ผานมา ฝายวิชาการไดรับเรื่องรองเรียนผานชองทางดังกลาวรวมทั้งสิ้น 2
กรณี โดยเปนการรองเรียนปญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของอาจารยทั้งสองกรณี แตละกรณีรอง
คณบดีฝายวิชาการไดแตงตั้งคณะกรรมเพื่อพิจารณาขอรองเรียน และไดจัดประชุมเพื่อใหผูรองเรียนและผูถูก
รองเรียนไดชี้แจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไข ฝายวิชาการดําเนินการหาทางแกไขทุกกรณี
ไดแลวเสร็จภายในเวลา 1 เดือน และเปนที่พอใจตอทั้งผูรองและผูถูกรอง
(2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
ยื่นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบ
ได้ที่งานบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
และบัณฑิตศึกษาจัดประชุมโดยเปิ ด
โอกาสให้ทงั้ ผูร้ อ้ งและผูถ้ กู ร้องเรียน
หรือผูเ้ กี่ยวข้องได้ชแี ้ จงข้อมูล

หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษารวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อรองคณบดี
ฝ่ ายบริหารท่าพระจันทร์และบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
พิจารณาเอกสาร

กรณีที่จาํ เป็ น
อาจมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาข้อ
ร้องเรียนเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหาและแจ้งผูร้ อ้ งและผูถ้ กู ร้อง
ต่อไป

พิจารณาข้อร้องเรียน

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้ในปการศึกษาที่ผานมางานบัณฑิตศึกษาไดรับเรื่องรองเรียนทั้งหมด 1 เรื่อง เกี่ยวกับ
การขอขยายเวลาการศึกษาหลังทราบผลสอบวิทยานิพนธแลว ซึ่งรองคณบดีบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษา
ไดตรวจสอบขอมูลและเจรจากับผูเกี่ยวของ และจัดการประชุมเพื่อรับฟงปญหา ซึ่งทางหลักสูตรไดชี้แจงหลักคิดและ
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แนวปฏิบัติที่ดําเนินการแกผูถูกรองเรียนโดยมีผูบริหารรวมพูดคุยดวย อยางไรก็ตาม หากปญหารองเรียนไมสามารถ
หาขอยุติได อาจจําเปนตองตั้งกรรมการพิจารณาขอรองเรียนในลําดับตอไป เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอทั้งสองฝาย
(2.3) โครงการบริการสังคม เมื่อมีขอรองเรียน กรรมการบริการวิชาการแกสังคม จะ
นํามาพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และใหขอมูลปอนกลับกับผูที่เกี่ยวของ ในปที่ผานมา ไมมีขอรองเรียน
ทั้งนี้ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงระบบการสรางความผูกพันกับผูเรียน และลูกคากลุม
อื่นๆ ไดแก จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร และจํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา
ข. การคนหาความประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และ ค. การใช
ขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด
(1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน ดังตารางที่ 3.12-3.15
ตารางที่ 3.12 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับปริญญาตรี
วิธีการ

ประเด็นการประเมิน

ชองทาง

1) แบบประเมิน
การสอน

ความพึงพอใจดาน
เนื้อหารายวิชา วิธีการ
สอน และการวัดผล

เว็บไซตของ
สํานักทะเบียน

2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
หลักสูตร

ความพึงพอใจตอ
หลักสูตร

แบบสอบถาม
online

3) แบบประเมิน
เฉพาะกิจ/สอบถาม
สํารวจปญหาและ
ความพึงพอใจตอ
การเรียนออนไลน
4) กรณีลาออก
กลางคัน/
แบบสอบถามการ
ลาออกกลางคัน

สภาพปญหาและความ แบบสอบถาม
พึงพอใจตอการเรียน online
ออนไลน ขอรองเรียน
ของนักศึกษา จาก
ปญหาโควิด-19
สาเหตุการลาออกและ แบบสอบถาม
แผนการศึกษาใน
อนาคตของนักศึกษาที่
ลาออกกลางคัน

เวลาที่เก็บ
การนําไปใช
ขอมูล
ทุกสิ้น
อาจารยผูสอน คณะกรรมการ
เทอม
บริหารหลักสูตรนําผลการ
ประเมินปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนในครั้งถัดไป
ทุกป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษา นําผลการประเมินไปรายงานใน
มคอ.7 และนําไปใชปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป
กุมภาพันธ ฝายวิชาการรวบรวมขอมูลแจง
ใหกับอาจารยในคณะ พรอมทั้ง
ขอความรวมมือจากอาจารย
เพื่อแกไขปญหาและขอ
รองเรียนของนักศึกษา
ชวงที่
คณะนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
นักศึกษา หลักสูตรและการทํางาน เพื่อให
ลาออก
อัตราการลาออกลดลง

ผูรับผิดชอบ
สํานักทะเบียน/รองคณะบดี
ฝายวิชาการ/ผูชว ยคณบดีฝาย
มาตรฐานหลักสูตร/งานบริการ
วิชาการ/ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝายวิชาการ/ผูชวย
คณบดีฝายมาตรฐานหลักสูตร/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รองคณบดีฝายวิชาการ/
ประธานหลักสูตร

รองคณบดีฝายวิชาการ/
ประธานหลักสูตร/อาจารยที่
ปรึกษา

ตารางที่ 3.13 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการ

ประเด็นการประเมิน

ชองทาง

1) แบบประเมิน
การสอน

ความพึงพอใจดาน
เนื้อหารายวิชา วิธีการ
สอน และการวัดผล

เว็บไซต
ของสํานัก
ทะเบียน

2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
หลักสูตร

ความพึงพอใจตอ
หลักสูตร

แบบสอบ
ถาม
online

เวลาที่
การนําไปใช
เก็บขอมูล
ทุกสิ้น
อาจารยผูสอน คณะกรรมการ
เทอม
บริหารหลักสูตรนําผลการ
ประเมินปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนในครั้งถัดไป
ทุกป
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร
การศึกษา นําผลการประเมินไปราย งาน
ใน มคอ.7 และนําไปใชปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป
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ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และบัณฑิตศึกษา/ผูชวยคณบดีฝาย
มาตรฐานหลักสูตร/สํานักทะเบียน/
งานบัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และบัณฑิตศึกษา/ผูชวยคณบดีฝาย
มาตรฐานหลักสูตร/งาน
บัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร

วิธีการ

ประเด็นการประเมิน

ชองทาง

3) แบบประเมิน
เฉพาะกิจ/สํารวจ
ปญหาและความ
พึงพอใจตอการ
เรียนออนไลน
4) พูดคุยกรณี
ลาออกกลางคัน

สภาพปญหาและความ
พึงพอใจตอการเรียน
ออนไลน ขอรองเรียน
ของนักศึกษา จากปญหา
การแพรระบาดโควิด-19
เหตุผลความจําเปน
กรณีที่ขอลาออก เสนอ
แนะแนวทางการแกไข

แบบสอบ
ถาม
online

พูดคุย

เวลาที่
การนําไปใช
เก็บขอมูล
กุมภาพันธ ฝายวิชาการรวบรวมขอมูลแจง
ใหกับอาจารยในคณะ พรอมทั้ง
ขอความรวมมือจากอาจารย
เพื่อแกไขปญหาและขอ
รองเรียนของนักศึกษา
ชวงที่
เสนอแนะแนวทางการแกไข
นักศึกษา
ลาออก

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และบัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตร

หลักสูตร/อาจารยที่ปรึกษา

ตารางที่ 3.14 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการการบริการวิชาการ
วิธีการ

ประเด็นการประเมิน

ชองทาง

1) บริการวารสาร
(1.1) เก็บ
ความพึงพอใจที่มีตอการ Google
แบบสอบถามจาก รับบริการ
Form และ
ผูรับบริการ
วารสารวิชาการของคณะ แบบสอบถาม
วารสารของคณะ
2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียม
(2.1) เก็บ
ความพึงพอใจที่มีตอ
Google
แบบสอบถามจาก หลักสูตร อาจารยผูสอน Form และ
ผูเรียน
การใหบริการ และการ
แบบสอบถาม
นําความรูไปใชประโยชน
(2.2) ระดม
การจัดการเรียนการสอน ประชุมอาจารย
ความคิดเห็นจาก การวางหลักสูตร การ
ผูสอน
อาจารยผูสอน
บริหารจัดการคอรส
การประเมินผลผูเรียน
2) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบไมเก็บคาธรรมเนียม
(2.1) เก็บแบบ เนื้อหาวิชาที่สนใจจะ
Google Form
สอบถามจากผูที เรียน หรือทักษะที่
สมัครอบรมแบบไม ตองการพัฒนา ความ
เก็บคาธรรมเนียม คาดหวังของผูเรียน
(2.2) เก็บ
ความพึงพอใจที่มีตอ
Google Form
แบบสอบถามจาก หลักสูตร อาจารยผูสอน
ผูเรียน
การใหบริการ และการ
นําความรูไปใชประโยชน

เวลาที่เก็บ
ขอมูล

การนําไปใช

ผูรับผิดชอบ

หลังการรับ
บริการ

นําไปปรับปรุงการวางแผน บริหารจัด
การ คัดเลือกบทความ และกระบวน
การที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนอง
ผูรับบริการ

รองคณบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรม/ฝายวารสาร

หลังจบ
หลักสูตร

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน
หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต
พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน
หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต
พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน
หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต
พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการวางแผน
หลักสูตร และการใหบริการในอนาคต
พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

หลังจบ
หลักสูตร

ชวงรับ
สมัคร

หลังจบ
หลักสูตร

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

รองคณบดีฝายการคลัง
และบริการสังคม/งาน
บริการสังคม

สําหรับการประเมิน ความพึงพอใจของผู ใชบ ริการวารสารนั้น สอบถามประเด็นเรื่องความ
นาเชื่อถือของวารสาร ความสะดวกในการติดตอประสานงาน และความพึงพอใจในการใชบริการ ทั้งนี้คณะฯ มี
ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของนักศึกษา และผูรับบริการดังตารางที่ 3.15
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ตารางที่ 3.15 ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงการรับฟงเสียงของนักศึกษา และผูรับบริการ
กลุม
ตัวชี้วัด
(1) นักศึกษา 1) ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT
ระดับ
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ตรี
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการ
ปกติ)
4) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการ
พิเศษภาษาไทย)
5) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการ
พิเศษภาษาอังกฤษ)
6) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม
7) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี
8) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
9) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
10) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
(2) นักศึกษา 11) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา 12) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
13) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
14) ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา(โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา
16) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
17) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
18) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
(3)
19) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม (โครงการอบรม) ในภาพรวม
ผูรับบริการ 20) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา (โครงการอบรม)
วิชาการ
21) ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม แบบเสียคาใชจาย
22) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับ (ภาพรวม)
23) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา)
24) ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการ (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย)
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ผลการดําเนินงาน
ภาพที่ 7.53
ภาพที่ 7.54
ภาพที่ 7.55
ภาพที่ 7.56
ภาพที่ 7.57
ภาพที่ 7.64
ภาพที่ 7.65
ภาพที่ 7.66
ภาพที่ 7.67
ภาพที่ 7.68
ภาพที่ 7.59
ภาพที่ 7.60
ภาพที่ 7.61
ภาพที่ 7.62
ภาพที่ 7.70
ภาพที่ 7.71
ภาพที่ 7.72
ภาพที่ 7.73
ภาพที่ 7.79
ภาพที่ 7.80
ภาพที่ 7.81
ภาพที่ 7.83
ภาพที่ 7.84
ภาพที่ 7.85

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (90 คะแนน)
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
(1) การวัดผลการดําเนินการ คณบดีและคณะผูบริหารที่รับผิดชอบพันธกิจ ระบบงานหลัก
รวมถึงระบบงานสนับสนุน เปนผูพิจารณากําหนดตัวชี้วัด กําหนดผูรับผิดชอบตามในแตละตัวชี้วัด เพื่อเปนการ
ประเมิ น กระบวนการทํ า งาน และผลการดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ ข องคณะฯ แล ว นํ า ผลที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ทั้งนี้ตัวชี้วัดดังกลาวมาจาก 3 แหลง ไดแก (1)
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ (2) ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี และ (3) ตัวชี้วัด
EdPEx ดังตารางที่ 4.1
สําหรับการถายทอดตัวชี้วัดนั้น พิจารณาจากบทบาทหนาที่ของผูบริหารในแตละลําดับชั้น
หลังจากนั้นมีการจัดประชุมเพื่อถายทอดตัวชี้วัดไปยังหัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการโครงการ/ หัวหนาสาขา/
เลขานุการคณะฯ/ หัวหนางาน/ ผูจัดการโครงการ ตลอดจนถึงบุคลากรแตละฝาย แตละหนวยงาน โดยมีการ
ติดตามผล วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงานวิธีการและกลไกการรวบรวมขอมูล รวมถึงการปรับปรุงผล
การดําเนินงานจากขอมูลที่มี เปนลําดับขั้นตอนจากผูปฏิบัติถึงหัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน และผูบริหาร
ระดับสูงของคณะฯ ตามลําดับ ดังภาพที่ 4.1
คณบดี

หัวหนาภาควิชา/
สาขาวิชา

ผูอํานวยการโครงการ
พิเศษ

เลขานุการคณะฯ

อาจารย

ผูจัดการโครงการ
พิเศษ

หัวหนางาน
หัวหนากลุมงาน

เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ
ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพฯ รวมรวบ ติดตาม และวิเคราะหขอมูล และวัดผลตามตัวชี้วัด

ภาพที่ 4.1 กระบวนการในการวัดผล
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ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั

ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการ

ผูบริหารคณะฯ ระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี

ตาราง 4.1: ที่มาของตัวชี้วัด ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
หมวด 7 ผลลัพธ

ตัวชี้วดั ผลลัพธที่เลือก

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ
7.1ก ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการที่
7.1ก1 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next Generation
มุงเนนลูกคา (ผลลัพธดานการเรียนรูของ
Leadership) /Entrepreneur /Digital skills
ผูเรียนและกระบวนการที่ตอบสนองผูเรียนและ 7.1ก2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ
ลูกคากลุมอื่นอยางไร)
1) รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET ตามเกณฑที่กําหนดไว
2) รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผาน TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว
3) รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอบผาน TU-GET
4) รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผา น TOEIC
7.1ก3 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถดานภาษาที่สาม
7.1ก4 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา (โครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ)
7.1ก5 รอยละของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่นาํ เสนอผลงานในเวทีวชิ าการระดับชาติ
7.1ก6 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากภายนอก
7.1ก7 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ
7.1ก8 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีตอการจัดสถานที่เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู
7.1ก9 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง* รวม proceeding
7.1ก10 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
7.1ก11 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

หนา 45

แหลงที่มาของตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ

รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวิจัย

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ

รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา
รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา
รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวิจัย
งานบริหารการศึกษาและวิจยั
รองวิชาการ/กลุมงานบัณฑิตศึกษา
รองบัณฑิต/กลุมงานบัณฑิตศึกษา
รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา
รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา
รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั

หมวด 7 ผลลัพธ

ตัวชี้วดั ผลลัพธที่เลือก
7.1ก12 อัตราเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุนภายใน
7.1ก13 จํานวนตําราทีพ่ ิมพเผยแพรสูสาธารณะ
7.1ก14 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย
7.1ก15 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
(โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย)
7.1ก16 ตัวชี้วัดสําคัญที่ตอบสนองตอความตองการของคณะฯ
1) บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมฯ)

7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของ
กระบวนการทํางาน (ระบบหลังบาน-Back
Office)
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ (ผลลัพธดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไร)
(2) การเตรียมความพรอมตอภาวะ
ฉุกเฉิน (ผลลัพธของการเตรียมความพรอมตอ
ภาวะฉุกเฉินคืออะไร)

2) องคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการแกสังคมไทย
3) บริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ
4) การศึกษา สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
5) จํานวนโครงการ/มาตรการรับมือกับภัยพิบัตแิ ละภาวะฉุกเฉินของคณะฯ
7.1ข1 อัตรารับนักศึกษาใหม
1) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหมทกี่ าํ หนด
(โครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
2) อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปริญญาโทภาษาไทย โครงการ
ปริญญาโทภาษาอังกฤษ ปริญญาเอกภาษาไทยโครงการปริญญาเอกภาษาอังกฤษ)
7.1ข2 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนดไว

แหลงที่มาของตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม
รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม
รองบริการ/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวิจัยกลุมงาน
บัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ

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
7.1ข4 รอยละของโครงการวิจัยที่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว

ตัวชี้วัดสถาบันเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี

รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

หนา 46

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั

หมวด 7 ผลลัพธ

ตัวชี้วดั ผลลัพธที่เลือก

แหลงที่มาของตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดสถาบันเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม
รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

7.1ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซ
อุปทาน (outsourced ตางๆ มีงานอะไรบาง)

7.1ข5 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนด
7.1ข6 รอยละของผลงานวิจัยที่รับทุนภายนอก ที่เสร็จตามเวลาที่หนวยงานกําหนด
7.1ข7 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (แบบเสียคาใชจาย)
7.1ข8 การจัดอันดับ QS World Ranking by Subject เปรียบเทียบระหวางคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7.1ค1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ การแกไขปญหาของแมบาน/รปภ.
7.1ค2 รอยละของโครงการวิจัยทีจ่ ัดจางจากหนวยงานภายนอกที่สามารถสงมอบงานงานไดตาม
สัญญาที่กําหนด
7.1ค3 อัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) (ดูรายละเอียดจากฟอรม 7.5)
7.1ค4 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
7.1ค5 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามาที่ศูนยบริการทางจิตวิทยาและการปรึกษาที่ไดรับบริการ
ตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.)

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี

รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ
รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษางานบัณฑิตศึกษา
ผช.พัฒนาฯ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

7.2ก1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษา/งานบัณฑิต
รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษา/งานบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองบริหาร/ฝายการนักศึกษา

7.2 ผลลัพธดานลูกคา
7.2ก ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น (ผลลัพธความพึงพอใจและความไมพึง
พอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นคืออะไร)
(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น (ผลลัพธดา นความผูกพันของผูเรียน
และลูกคากลุมอื่นคืออะไร

7.2ก2 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหารจัดการของหลักสูตร (ปริญญาตรี
โครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษภาษา อังกฤษ ระดับ
บัณฑิตศึกษาโครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
7.2ก3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ปริญญาตรีโครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการ
พิเศษภาษาอังกฤษ บัณฑิตศึกษาโครงการปกติ โครงการพิเศษภาษาไทย โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ)
7.2ก4 ความไมพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีตอหลักสูตรและบริการดานอื่นๆ ของคณะ
7.2ก5 ความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอ คณะ
7.2ก6 ความผูกพันของนักศึกษาและศิษยเกาที่มีตอคณะ
1) จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร

หนา 47

รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองคลัง/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั

รองวิชาการ/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

หมวด 7 ผลลัพธ

ตัวชี้วดั ผลลัพธที่เลือก
2) จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา
7.2ก7 รอยละของนักศึกษาที่มาจากการประชาสัมพันธเชิงรุก
7.2ก8 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม
1) โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา 2)โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย
7.2ก9 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย
1) ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการของคณะ
2) ความพึงพอใจของผูปกครอง
3) ความพึงพอใจของศิษยเกา
4) ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวิจัย

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร
7.3ก ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
7.3ก1 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก*
(1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของ
บุคลากร
7.3ก2 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
(2) บรรยากาศการทํางาน (ผลลัพธดา น
1) จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
บรรยากาศการทํางานคืออะไร)
2) จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
(3) ความผูกพันของบุคลากร
7.3ก3 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(4) การพัฒนาบุคลากร
7.3ก4 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญ
เปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
7.3ก4-2 จํานวนอาจารยทั้งหมด ปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยชาวตางประเทศ
เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7.3ก5 อัตราการคงอยูข องบุคลากรสายวิชาการ (แยกขอมูลตามอายุงาน)
7.3ก6 ความพึงพอใจของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยที่มีตอการบริหารโครงการ
7.3ก6 รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกบั บุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการได
7.3ก7 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะในดานตางๆ ตรงความตองการของบุคลากร***
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แหลงที่มาของตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี

รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา
รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษา/งานบัณฑิต
รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองวิชาการ/งานบริหารการศึกษาและวิจัย
รองฝายการ/ฝายการนักศึกษา
กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจัย

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี

รองบริหารงานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ

ตัวชี้วัดสถาบันเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี

รองบริหารงานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ/กลุม
งานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองวิจัย/กลุมงานสงเสริมผลงานวิชาการและวิจยั
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ

หมวด 7 ผลลัพธ

ตัวชี้วดั ผลลัพธที่เลือก

แหลงที่มาของตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ /หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองบริหาร/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองวางแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผช.สื่อสารองคกร/ฝายสื่อสารองคกร

ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองวางแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองบริหาร/รองวิชาการ/
งานบริหารและทรัพยากรมนุษย/ฝายการนักศึกษา
รองบริการ/งานบริหารและทรัพยากรมนุษยฯ
รองคลัง/กลุมงานบริการสังคม

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
รองแผน/ฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

7.5ก1 สัดสวนงบประมาณที่พึ่งพารัฐกับรายไดของหนวยงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ

7.5ก2 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย)
7.5ก3 สัดสวนรายไดในแตละพันธกิจ (การเรียนการสอน การบริการวิชาการ วิจัย)
7.5ก4 งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัตติ ามพันธกิจ
7.5ก5 สถานะเงินสะสมของคณะฯ
7.5ก6 จํานวนเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของคณะฯ

ตัวชี้วัดตามนโยบายคณบดี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx
ตัวชี้วัดที่สําคัญ EdPEx

รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ
รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ
รองคลัง/งานงบประมาณ แผน และพัฒนาคุณภาพ
รองคลัง/ฝายบัญชี
รองคลัง/ฝายบัญชี

7.3ก8 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ***
7.3ก9 อัตราการคงอยูข องบุคลากรสายสนับสนุน (แยกขอมูลตามอายุงาน)
7.3ก10 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา
7.3ก11 ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรฯ
7.4ก การนําองคกรการกํากับดูแล
องคกร
(1) การนําองคการ
(2) การกํากับดูแล (ผลลัพธดานภาระ
รับผิดชอบของการกํากับดูแลคืออะไร
(3) กฎหมาย ขอบังคับและการรับรอง
มาตรฐานคืออะไร) (4) จริยธรรม (5) สังคม

7.4ขผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ
7.5 ผลลัพธดานการเงินและตลาด
7.5ก ผลลัพธดานการเงินและตลาด
(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณ
และการเงิน
(2) ผลการดําเนินการดานตลาด

7.4ก1 รอยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคกร
7.4ก2 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน และการ
สรางความผูกพัน (นักศึกษา ผูปกครอง บุคลากรสายวิชาการชาวไทย ชาวตางชาติ
บุคลากรสายสนับสนุน กรรมการคณะ ผูใชบัณฑิต)
7.4ก3 ระดับความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ
7.4ก4 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด (บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ผูปกครอง)
7.4ก5 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง (ไฟฟา ,ประปา ,กระดาษ)
7.4ก6 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอคณะ จากการไดรับสนับสนุนบริการทางวิชาการ หรือความ
ชวยเหลืออื่นๆ
7.4ข1 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ
7.4ข2 ผลการประเมินกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะ
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คณะฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวัดผลการดําเนินการ แบงตามประเภทแหลงขอมูลและการ
นําไปใชประโยชน คือ 1) ขอมูลการบริหารงานภายใน แบงตามเปน 3 ระดับตามตารางดานลาง
ตารางที่ 4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละระดับ
ระดับ
1) ระดับปฏิบัติการ

การเก็บขอมูล
เก็บขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานแบบสะสมรายเดือน และรายป โดยมีการเก็บขอมูลในฝายการ
บริการการศึกษา การบริการสังคม และการวิจัย
2) ระดับพันธกิจ /ระบบงาน เก็บรวบรวมขอมูลจากระดับปฏิบัติการ นําสงแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ เพื่อการวิเคราะหและ
ประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการตามตัวชี้วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะตามระบบ และจัดทํารายงานประจําป
3) ระดับกลยุทธ
งานแผนรวบรวมขอมูลเสนอคณะผูบริหาร เพื่อใชทบทวนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป

2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ คณะฯ ใชกลไกการทํางานแบบมีสวนรวมในการพิจารณาเลือกและสรางความ
มั่นใจในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ โดยนําขอมูลและสารสนเทศตามตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการมาวิเคราะห สังเคราะหและนําผลที่ไดมาใชในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ/โครงการ
และการถายทอด เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและการเรียนรู โดยจัดเก็บไวในระบบขอมูลสารสนเทศ ซึ่งนําไปใชเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนํามาใชในการทบทวนแผนกลยุทธอยางตอเนื่องทุกป ตามกรอบ
ยุทธศาสตรของคณะฯ นอกจากนี้คณะยังเริ่มมีการคัดเลือกคูเทียบเคียงที่มีความสามารถเฉพาะดานและมีภารกิจที่
ใกลเคียงกับคณะฯ โดยไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพดําเนินการบันทึ กและเก็บรวบรวมข อมูล ในระบบ
ฐานขอมูล และจัดใหมีการสื่อสาร /รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อเนนย้ําใหผูเกี่ยวของปฏิบัติงานตามภารกิจให
บรรลุเปาหมาย โดยนําเสนอขอมูลในมิติตาง ๆ เชน จํานวนผูเขารับบริการ ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการ เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการของคณะฯ
3) ความคลองตัวของการวัดผล คณะฯ มีระบบวัดผลการดําเนินงานการ แบงไดเปน 3 ดาน ดังนี้
(3.1) ดานการผลิตบัณฑิต รองคณบดีฝายบริหารทาพระจันทรและบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบ
ขอมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝายวิชาการรับผิดชอบขอมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอมูล
ที่รวบรวมนั้น ไดรวบรวมไวผานหลายชองทาง จากกลุมผูเรียนปจจุบัน กลุมที่กําลังจะศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับปริญญาตรี ตลอดจนบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว โดยเนนการเก็บขอมูลเปนดังนี้ ดานนักศึกษาที่เรียน
ปจจุบัน ขอมูลที่เก็บจะเกี่ยวกับการจัดสอบไลปลายภาค กลางภาคปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการของงานบริ การ
การศึกษา การดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอมูลทุนการศึกษา ขอมูลติดตอนักศึกษา ดานนักศึกษาที่
กําลังจะศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ขอมูลที่เก็บจะเกี่ยวกับ จํานวนผูสมัคร TCAS รอบ 1-3
(3.2) ด า นการวิ จั ยและนวัต กรรม รองคณบดี ฝายวิจัย และนวัต กรรม รับผิดชอบข อมู ล และ
สารสนเทศของแหลงทุนวิจัยตาง ๆ ไดแก การเขารวมรับฟงการนําเสนอกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติของแหลง
ทุน เชน วช. สวก. หรือกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อนํามาเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ
คณาจารย โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนจากแหลงที่มาตางๆ การประเมินผลงานวิชาการ รางวัลการตีพิมพ
เผยแพรผลงาน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล เตรียมความพรอมในการผลิตนักวิจัยรุนใหม
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(3.3) ดานบริการการศึกษา รองคณบดีฝายการนักศึกษา รับผิดชอบในการเก็บขอมูลดานการ
บริการและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยไดทําเปนแบบสอบถาม เชน การจัดกิจกรรม/ โครงการ
นักศึกษา การออกคายจิตอาสา การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะความรู โดยรองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม
รับผิดชอบขอมูลดานความตองการของผูรับบริการระดับบุคคลและชุมชน ความพึงพอใจของผูรับบริการ ประโยชน
ที่ไดรับ และนํามาใชวางแผนการจัดกิจกรรมควบคูกับขอมูลดานงบประมาณ
(3.3.1) ขอมูลดานการคลัง รองคณบดีฝายการคลังและบริการสังคม รับผิดชอบขอมูล
ด านการบริ ห ารการเงิ นและการเบิ กจ าย รวมถึงรายไดของคณะ โดยไดจัดเก็บขอมูล จากการจางบริษัท 168
Advisory มาเพื่อสอบทานระบบการทํางานดานงบประมาณ การคลัง และพัสดุ และไดดําเนินการปรับปรุงระบบ
การทํางานในสวนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และระบบสินทรัพยถาวร (พัสดุ) และวางระบบเพื่อปรับปรุงการ
ทํางาน ในปงบประมาณ 2564 ตอไป
(3.3.2) ข อ มู ล ด า นการบริ ห ารและทรั พ ยากรมนุ ษ ย รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารและ
ทรัพยากรมนุษย รับผิดชอบขอมูลดานสวัสดิการของบุคลากร และหนาที่การทํางานทั้งหมดของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยไดจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ เพื่อนํามาใชเปนตัวชี้วัดในการประเมินความผู กพั น
องคกร เชน การคงอยู ขาดงาน รองทุกข ความปลอดภัย เพื่อนํามาประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน
ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ
คณะฯ มีแนวทางการวิเคราะหผลการดําเนินการโดยใหแตละฝายที่รับผิดชอบ นําขอมูลที่ไดจาก
การดําเนินการมาวิเคราะหและสรุปผล จากนั้นนํามารายงานในที่ประชุมผูบริหาร เผื่อทบทวนผลและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงรวมกัน โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
1) ศั ก ยภาพด า นต า งๆ ขององค ก ร ประกอบด ว ย (1) ศักยภาพบุคลากรฝ ายวิช าการ (2)
ศักยภาพบุคลากรฝายสนับสนุน (3) แหลงรายได/งบประมาณที่ไดรับจากแหลงตาง ๆ (4) สิ่งสนับสนุนการทํางาน
(5) ปจจัยภายนอกที่กระทบตอการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปการศึกษานี้คือการแพรระบาดของ covid19 (6) ความสามารถในการแขงขันดูจากมหาวิทยาลัยคูเทียบในดานตาง ๆ (7) ผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปที่
ผานมา และ (8) โอกาสในการพัฒนา อางอิงผลจาก SWOT analysis
2) ผลจากการวิเคราะห นําไปสูการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน จากการวิเคราะห
ขอมูลในปงบประมาณ 2563 คณะฯ พบวาสวนที่ตองดําเนินงานอยางเรงดวนในป 2564 มีดังตอไปนี้
(2.1) เพิ่มขีดความสามารถของคณะในการพึ่งพาตนเองดานการเงิน ผูบริหารได
วางแผนกลยุทธในการลดรายจายและเพิ่มรายได ในสวนของการลดรายจาย คณะกรรมการงบประมาณของคณะฯ
และงานนโยบายและแผน ไดนํารายจายแตละสวนมาวิเคราะห และวางแผนในการลดรายจายอยางเปนรูปธรรม
เชน การจัดทําแผนบุคลากร เพื่อนําไปสู lean organization ในอนาคต การตัดรายจายที่ซ้ําซอน การวางแผนการ
ใชทรัพยากรรวมกัน และการจัดทํา unit cost ของแตละหลักสูตร เพื่อสะทอนตนทุนที่แทจริง จะเห็นไดวาในป
2564 แมรายไดโดยรวมจะลดลง แตคณะสามารถประหยัดคาใชจายไดหลายสวน
(2.2) ลดขั้ น ตอนความซั บ ซ อนของการขออนุ มั ติจั ด ทํ า โครงการตา งๆ และการ
เบิ ก จ า ย สื บ เนื่ องจากการสํา รวจป ญหาและความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาที่ เรื่องขั้น ตอนขออนุมัติ
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โครงการและการเบิกจาย คณะจึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติโครงการ ใหผูรับผิดชอบฯ สามารถสง
เอกสารขออนุมัติโครงการ ติดตามความคืบหนาในขั้นตอนตางๆ ประเมินผลโครงการ รวมถึงการเบิกจายและคืน
เงิน งานตางๆ สามารถดึงขอมูลในระบบไปใชได ผูบริหาร ระบบสามารถนําไปวิเคราะหการทํางานไดในอนาคตได
ค. การปรับปรุงผลการดําเนินงาน
(1) ผลการดําเนินงานในอนาคต ผลการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาจะถูกนําวิเคราะห
และนํามาใชกําหนดนโยบายการทํางานในปตอไป โดยเริ่มจากสื่อสารผลการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนา
เบื้องตนใหประชาคมศิลปศาสตรทราบผานทางที่ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนประจําป โดยให
รองคณบดี/หัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบแตละฝายเปนผูแถลง จากนั้นจึงเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปบูรณาการเขาสูแผนปฏิบัติการตอไป
(2) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรา งนวัต กรรม คณะฯ ดําเนินการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2563 นี้ คณะฯ ยังไมมีการสังเคราะหผลการทบทวนใหเปน
สารสนเทศเพื่อนําไปใช ทั้งนี้ คณะฯ ตระหนักดีวาขอมูลดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบรรลุผลตามกลยุทธ
ที่ ว างไว รวมถึ ง เป น การสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น งาน จึ ง มี แ ผนจะดํ า เนิ น การสร า งระบบ
สารสนเทศใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2564
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.ขอมูล และสารสนเทศ
(1) คุณภาพ คณะฯ มีนโยบายนําระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่ สุ ด จึ งได จั ดทํ า ระบบการเชื่ อมต อข อมูล และสารสนเทศผานระบบเครือขายทั้งจากภายในคณะฯ และ
ภายนอก ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก คือ (1) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรในคณะฯ ที่เชื่อมตอ
ด ว ย LAN และ WiFi, Gateway Autentication (2) Website ต า งๆ ภายใต ก ารดู แ ลของคณะฯ, E-office,
Facebook, Twitter, Instagram และ (3) ระบบประชุมไรกระดาษ, ระบบสารบรรณ, ระบบคลังความรู เปนตน
โดยคณะฯ มีการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อความถูกตองและเปนปจจุบันของตัวขอมูล มีการ
กําหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ สิทธิ์การเขาใชและการเขาถึงขอมูลเพื่อความปลอดภัยของขอมูล และ
กําหนดแนวทางในการสํารองขอมูลเพื่อปองกันการสูญหายและปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ในรอบปการศึกษา 2563 มีการดําเนินการดานสารสนเทศสองสวนหลักๆ เพื่อความ
ตอเนื่องของการดําเนินงานภายในคณะฯ และการจัดการเรียนการสอน ไดแก (1) ทบทวนประสิทธิภาพโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการจัด การและการดําเนินการตางๆภายในคณะฯ เชน ระบบ E-office ระบบบริการจัดการ
โครงการ เปนตน โดยทางคณะฯ มีการประชุมรวมกับผูจัดทําระบบฯ ซึ่งเปนบริษัทภายนอก เพื่อสรุปปญหาการ
ดําเนินงานและแนวทางการแกไข เพื่อใหทางผูจัดทําระบบฯ ปรับแตงระบบประจําปเพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของ
ระบบ และ (2) ตรวจสอบอุ ป กรณ ร ะบบเครื อข ายคอมพิว เตอรภ ายในคณะฯ เช น ระบบ Lan, ระบบ WiFi,
Gateway Autentication เปนตน วามีปญหาหรือหมดอายุการใชงาน เพื่อนําไปตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อตอไป
(2) ความพร อ มใช คณะฯ ได ม อบหมายให ง านประชาสั ม พั น ธ แ ละบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ใหคําแนะนําการใชระบบ/โปรแกรม ใหผูใชงาน เชน มีการ
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จัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับงานคลัง งานพัสดุและงานนโยบายและแผนงาน สําหรับดําเนินงานตางๆโดย
แตละฝายสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณอุปกรณที่ไดสั่งซื้อไป เปนตน ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบ จะมี
การดําเนินการรวมกันระหวางผูดูแลระบบจะดูและในสวนของรายละเอียดตางๆของอุปกรณที่เกี่ยวของ การใช
software ที่นํามาพัฒนาตองมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน เปนตน อีกสวนจะเปนผูใชระบบ ซึ่งเปนผูใหขอมูล
และแจงถึงความตองการของระบบเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด สวนของ website
คณะฯ ไดมีการจัดทําใหม โดยมีการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบ มีการใหขอมูลที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
ในปการศึกษา 2563 คณะกําลังดําเนินการพัฒนาระบบสารทนเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามความตองการของผูใช จึงยังไมไดมีการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศในดานความแมนยํา เชื่อถือได
และเปนปจจุบัน โดยจะสามารถดําเนินการไดตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป
ข. ความรูของสถาบัน
(1) การจัดการความรู และ (2) วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ คณะฯ ไดมีการจัดทําฐานขอมูลคลังปญญา
สถาบัน (Institutional Repository) เปนคลังความรูที่เปนแหลงรวบรวม เผยแพร ผลผลิตทางปญญาของบุคลากร
ในองคกรในรูปแบบดิจิทัลเขาถึงไดแบบเสรี โดยไดรวบรวมความรูประเภทตางๆ ของคณะ เชน รายงานวิจัย
บทความวิจัย บทความวิชาการ เอกสารประชุมวิชาการ คลิปการสัมมนา วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ฯลฯ โดยเฉพาะ
ภาคนิพนธ ซึ่งในปจจุบันหองสมุดมหาวิทยาลัยไดนําขอมูลภาคนิพนธปริญญาตรี และตัวระบบคลังปญญาสถาบัน
คณะไปเผยแพรตอในระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธและสารนิพนธของมหาวิทยาลัยอีกดวย

ภาพที่ 4.2 ฐานขอมูลคลังปญญาสถาบัน คณะศิลปศาสตร (http://km-ir.arts.tu.ac.th/)
(3) การจัดการความรูระดับหนวยงาน คณะมีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้
(3.1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรฝายตางๆ เพื่อใหผูเขารวมสามารถนํา
องคความรูไปปรับใชกับการทํางานในหนวยงานของตนเอง เชน งานประชาสัมพันธฯ จัดอบรมการใช MS Excel
งานวิจัยจัดอบรมการใช SPSS งานบริหารทรัพยากรมนุษยฯ จัดอบรมการบันทึกรายงานการประชุม
(3.2) อบรมใหความรูแกบุคลากรโดยวิทยากรภายนอก
(3.3) การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก
นอกจากนี้ยังมีการจัดทําระบบสารสนเทศ ประกอบดวย (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บุคคล (2) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย (กําลังดําเนินการ) (3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน (ใช
ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย) (4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประเมินโครงการ
อยางไรก็ตาม ในปการศึกษานี้ แมคณะฯ จะยังไมมีระบบกลางที่ใชจัดการความรูของทุกฝาย แต
คณะมีแผนที่จะพัฒนาระบบการจัดการความรูในปการศึกษา 2564 ภายใตโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู
เพื่อนําไปสู Digital University ตามแผนกลยุทธคณะฯ ฉบับใหม (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565-2570)
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5. บุคลากร (85 คะแนน)
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
(1) ความจําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง จากแผนกลยุทธและการวิเคราะหดาน
อัตรากําลังของคณะกรรมการวางแผนและอัตรากําลังไดวิเคราะหลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค ดังนี้
ตารางที่ 5.1 การประเมินขีดความสามารถ และอัตรากําลัง
กลุม
สายวิชาการ
(ไทย)

สายวิชาการ
(ตางชาติ)

สายสนับสนุน

ยุทธศาสตร
-ผลักดันใหอาจารยมี
ผลงานวิชาการและมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจาก
โลกวิชาการภายนอก
-สรางงานวิจัยเชิงบูรณา
การที่มีผลกระทบสูงและ
ตอบสนองนโยบายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
-ผลักดันใหอาจารยมี
ผลงานวิชาการและมีชื่อ
เสียเปนที่ยอมรับจากโลก
วิชาการภายนอก
-สรางงานวิจัยเชิงบูรณา
การที่มีผลกระทบสูงและ
ตอบสนองนโยบายวิจัย
ระดับนานาชาติ
พัฒนาระบบการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดการพัฒนาที่
ตอเนื่องและยั่งยืน

ความตองการของ
หลักสูตร/ลูกคา
-อาจารยไดรับการ
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพทางวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญ
ของตนเอง
-อาจารยไดรับการ
สงเสริม ผลักดันให
ผลิตงานวิจัย
-อาจารยไดรับการ
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพทางวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญ
ของตนเอง
-อาจารยไดรับการ
สงเสริม ผลักดันให
ผลิตงานวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่สาย
สนับสนุนใหมีความ
เชี่ยวชาญในตําแหนง
งานที่รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

ตัวชี้วดั ในการประเมิน

ผลการประเมิน

-คุณวุฒิการศึกษา
-ประเมินจากแบบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป
-ประเมินจาก
ผลงานตีพิมพของ
อาจารย

-มีคุณวุฒิการศึกษา
ตามที่หลักสูตรตองการ
-จํานวนอาจารยที่ไดรับ
การพิจารณาตําแหนง
วิชาการ
-จํานวนผลงานตีพิมพ
เพิ่มขึ้น

ตารางที่ P3
ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่ 7.817.86

-คุณวุฒิการศึกษา
-ประเมินจากแบบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป
-ประเมินจาก
ผลงานตีพิมพของ
อาจารย

-มีคุณวุฒิการศึกษา
ตามที่หลักสูตรตองการ
-จํานวนอาจารยที่ไดรับ
การพิจารณาตําแหนง
วิชาการ
-จํานวนผลงานตีพิมพ
เพิ่มขึ้น

ตารางที่ P3
ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่ 7.817.86

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

-จํานวนรอยละ ของ
สายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาสอดคลองกับ
ตําแหนงงานตาม
ความกาวหนาของ
ตําแหนงงานตอไป
-จํานวนสายสนับสนุนที่
ไดการพิจารณา
ตําแหนงชํานาญการ

ตารางที่ P3
ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่ 7.797.80

ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่ 7.92

ผลที่ไดเปนไป
ตามภาพที่ 7.92

ปจจุบันฝายบริหารทรัพยากรมนุษยยังไมไดมีการจัดทําการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
โดยเฉพาะ โดยจะวางแผนดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฉบับใหมของตามหลักเกณฑดังนี้ (1) พิจารณา
จากความจําเปนของหลักสูตรหากขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร (2) หากสาขาวิชามีผูเกษียณอายุราชการและ
ตองทดแทนอัตรากําลังที่หายไปอัตรากําลังที่ขาดแคลนนั้นเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ (3) พิจารณาถึง
การวางแผนอัตรากําลังเพื่อสงเสริมใหเกิดหลักสูตรที่เปดใหมตามนโยบายคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 7.88
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ตารางที่ 5.2 ภาพรวมการจัดสรรและบริหารอัตรากําลัง
กลุม
(1) สายวิชาการ

•

•
•
(2) สาย
สนับสนุน

•
•
•

•

การจัดสรรอัตรากําลัง
พิจารณาอัตรากําลังโดยคณะกรรมการวางแผนอัตรากําลัง ทั้งดานบริหารหลักสูตร ขอมูลสัดสวนภาระ
งานอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของแตละสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญา
โท เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณดานบุคลากร
จัดทําหลักเกณฑการจัดสรรอัตราและแนวทางการบริหารอัตราวาง และจัดทําแนวทางการพิจารณา
จัดสรรและตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจแจงใหสาขาวิชารับทราบ
แผนการบริหารอัตราวางที่มีใหพิจารณาจัดสรรใหอาจารยพนักงานสวนงานและอาจารยชาวตางชาติที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกอน
จากนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ม จั ด สรรอั ต ราเกษี ย ณคื น หากมี ค วามจํ า เป น ส ว นงานสามารถ
ดําเนินการขออนุมัติจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจได หรือปรับหมุนเวียนใหเหมาะสม
อีกทั้งคณะไดดําเนินการปรับโครงสรางบริหารจากภาควิชาเปนแบบสาขาวิชาโดยสํานักเลขานุการคณะ
ศิลปศาสตรจึงไดวิเคราะหภาระงานเพื่อปรับระบบการทํางาน และจัดแบงภาระงานใหม
มีการปรับปรุงระบบการดําเนินงานภายในหลายอยางเปนเชิงรุกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิเชน การ
จัดทําแนวทางการบริหารอัตรากําลังและจัดสรรอัตราวางที่สอดคลองกับการบริหารงบประมาณ โดย
การเปลี่ยนสถานะอาจารยพนักงานสวนงาน (รายไดหนวยงาน) และอาจารยชาวตางชาติ (ลูกจาง
ชั่วคราวงบคลังซึ่งคาตอบแทนนอย) ใหเขามาบรรจุในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
กํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ของคณะศิ ล ปศาสตร ฉ บั บ ใหม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรฉบับใหม และปรับตัวของสภาวการณฃ และบริหารตามวิสัยทัศนคณะ

(2) บุคลากรใหม
(2.1) สายวิชาการ เนื่องดวยมหาวิทยาลัยไดมีการปรับหลักเกณฑการสรรหาบุคลากร
สายวิชาการใหมีมาตรฐาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนโดยคัดเลือกจากผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรื ออยู ร ะหว า งศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกและผาน Ph.D. Candidate สําหรับ บุคลากรสายวิช าการเมื่อผานการ
คั ด เลื อกและบรรจุ แล ว ฝ า ยทรั พยากรมนุ ษยจ ะใหคําแนะนําดานกฎระเบีย บ สวัส ดิการในวัน ที่เขารายงานตัว
ปฏิบัติงานที่คณะ รองคณบดีฝายบริหารฯ ไดเชิญคณาจารยใหมรวมพบปะอยางไมเปนทางการกับผูบริหารและรวม
ทานขาวเพื่อพูดคุยทําความรูจัก จัดประชุมเพื่อไดรับทราบทิศทางและนโยบายของการบริหารคณะ รวมถึงกําชับ
สาขาวิชาที่สังกัดใหเปนพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนําในการปรับตัว
(2.2) สายสนับสนุน สวนงานจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ทักษะ
คุณสมบัติทั่วไป หรือสมรรถนะของตําแหนงที่ตองการ และแจงใหฝายทรัพยากรมนุษยดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
คัดเลือก เปดรับสมัคร โดยมีการทดสอบความรูทั่วไป ความรูเฉพาะตําแหนง และสัมภาษณ
ตารางที่ 5.3 ภาพรวมการรักษาบุคลากรใหม
กลุม
รูปแบบและวิธี
(1) สายวิชาการ อาจารยชาวไทย
• จากขอมูลการลาออกของบุคลากรพบวาสวนหนึ่งเปนความกดดันเรื่องการทํางานวิชาเพื่อตอสัญญาจาง
กําหนดเวลา ทําใหฝายทรัพยากรมนุษยวิเคราะหปจจัยที่จะสงเสริมใหคณาจารยไดสามารถผลิตผลงาน
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กลุม

รูปแบบและวิธี
วิชาการไดตามแผนและปฏิบัติงานสอนกับคณะจนเกษียณอายุราชการพบวามี 2 สวน คือ 1.กลไกการ
ผลิ ต ผลงานวิ ช าการซึ่ง ป จ จุ บัน ฝ ายวิ จั ยโดยรองคณบดี ฝา ยวิ จั ย และนวั ต กรรมได รับ ผิด ชอบผลักดัน
ยุทธศาสตร มีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเพื่อสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย ตํารา ไดอยางคลองตัว
ขึ้น รวมทั้งงานวารสารภายในคณะศิลปศาสตรดว ย 2.กลไกเรื่องระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย
ทางฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบปฏิบัติราชการ จัดการประชุม
คณาจารยเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ นํามาปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางการการวางแผนภาระ
งานและความกาวหนาของอาจารย
• คณะสงเสริมใหอาจารยที่ยังไมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไดไปศึกษาตอโดยการผลักดันใหไดรับ
ทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะจะตองสมทบทุนสวนหนึ่ง
อาจารยชาวตางชาติ
• ในปที่ผานมาไดปรับรูปแบบการดูแลสื่อสารมุงใหความสําคัญกับอาจารยชาวตางชาติมากยิ่งขึ้น
• ฝายสื่อสารองคกรจะแจงอีเมลเปนฉบับภาษาอังกฤษเอกสารขอมูลตาง ๆ ของคณะทั้งสวนของงานบุคคล
และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการแปลเปนฉบับภาษาอังกฤษใหครบถวนมากยิ่งขึ้น
• การสอนออนไลนในชวงสถานการณโควิด มีการเชิญประชุมอาจารยชาวตางชาติเพื่อใหขอมูลนโยบาย
มหาวิทยาลัยและแจงแนวทางดําเนินการของคณะ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
• สําหรับการขอตําแหนงวิชาการของอาจารยชาวตางชาติคณะไดถือเปนนโยบายสนับสนุนใหอาจารยขอ
ตําแหนงวิชาการ ดังนั้นสวนงานที่เกี่ยวของเชนฝายวิจัย ฝายขอตําแหนงวิชาการของคณะไดดําเนินการ
จัดทําเอกสารเปนภาษาอังกฤษ และสามารถสอบถามที่ผูรับผิดชอบไดตลอดเวลา
• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาดานวิชาชีพและการสื่อสารภายในองคกรของอาจารยชาวตางประเทศ ซึ่งจะมี
หนาที่ใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนอัตรากําลังและแผนการพัฒนา การปรับปรุงระบบการดูแลและ
สวัสดิการ สนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งมีอาจารยตางชาติเปนคณะกรรมการดวย
• โดยจะไดจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาอาจารยเชิงรุกมากยิ่งขึ้น สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม

(2) สาย
สนับสนุน

• จัดอบรมใหสายสนับสนุนไดรับพัฒนาเรื่องการใชเครื่องมือการทํางานสํานักใน Google suite รวมถึง
โปรแกรมและระบบการทํางานตางๆ ที่สงเสริมการทํางานที่บานไดอยางตอเนื่อง
• ไดเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฉบับใหม
• ทําใหเกิดความผูกพันกับองคกร รวมทั้งการดูแลจัดหาเรื่องสวัสดิการที่จําเปนใหแกบุคลากรทั้งสองกลุม
อยางเหมาะสมและรวมเร็ว เชนการจัดทําประกันสุขภาพโควิด-19 ใหกับบุคลากรทุกคน เปนตน
• การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสวัสดิการจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัย เมื่อนํามาพิจารณาในระดับคณะก็
สงเสริมและจัดหา และการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรจะไมปรับลดหากไมมีความจําเปน

(4) การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยคณะศิลปศาสตรมีวิธี การ
บริหารบุคลากรเพื่อพรอมรับขีดความสามารถและอัตรากําลังที่เปลี่ยนแปลงไปและความตองการบุคลากรเพื่อปองกัน
การลดจํานวนบุคลากร และลดผลกระทบหากจําเปนโดยแบงการบริหารบุคลากรเปนสองระดับ คือ บริหารระดับ
ภาพรวมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และการพัฒนาตนเองระดับบุคคล
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ตารางที่ 5.4 ภาพรวมการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากร
กลุม
(1) สายวิชาการ

•
•

•

(2) สาย
สนับสนุน

•
•
•
•
•

รูปแบบและวิธีการ
ฝายทรัพยากรมนุษยสงเสริมพัฒนาในเชิงนโยบาย และดําเนินการปรับปรุงระบบสนับสนุนการพัฒนา
อาจารยในภาพรวมขององคกร
สําหรับอาจารยใหมจัดใหมีการปฐมนิเทศ แนะนําดานการทํางานและสวัสดิการ โดยมีแบบรายงาน
ปฏิบัติราชการเปนกลไกในการกําหนดเปาหมายงานวิชาการ และการพัฒนาตนเองในแตละป โดย
กําหนดเปาหมายการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ
บูรณาการแผนอัตรากําลัง การบริหารบุคลากรใหสอดคลองกับงบประมาณ กํากับและติดตามผลให
สอดคลองกันทุกฝาย สาขาวิชาสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร และไดรับตําแหนงวิชาการเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในตําแหนงงาน
ผลักดันใหมีการถายทอดงานสําหรับสวนงานที่จะมีบุคลากรเกษียณ
เตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของคณะและระบบงานหากจําเปน
มีการประชุมทบทวนกระบวนการทํางาน วางแผน ดําเนินการ กํากับติดตาม รายงานผล การบริหาร
อัตรากําลังสายสนับสนุนและการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
จัดทําขอตกลงการทํางาน และปรับปรุงวิธีการประเมินการปฏิบัติงานอยางเขมขนขึ้น
จัดอบรมความรูและสรางความเขาใจระบบการทํางานรูปแบบใหม ๆ

(4) การทํางานใหบรรลุผล
(4.1) การปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก ของสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการถายทอด
เปาหมายและภาระงานที่ตองดําเนินการรับทราบทั่วกัน โดยมีการประเมินปฏิบัติงานในแตละรอบปประเมินเปน
เครื่องมือในการผลักดันในการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
(4.2) การบริหารบุคลากรเพื่อใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะอยางเต็มที่ เพื่อ
บริหารบุคลากรใหสอดคลองและสามารถเปนกําลังสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรของคณะฯ ตามกลยุทธ คือ นํา
ความรูความเชี่ยวชาญของคณาจารยสรางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย สรางเวทีและจัดเตรียมความ
พรอมดานงบประมาณเพื่อผลักดันใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากโลกวิชาการภายนอก
ความหลากหลายทางความเชี่ยวชาญและเครือขายทางความรวมมือทางวิชาการที่เขมแข็งจะชวยสรางงานวิจัยเชิง
บูรณาการที่มีผลกระทบสูงและตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ
(4.3) การบริหารบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและมุงเนนผูเรียน รวมถึงลูกคา กลุม
อื่น ปจจุบันคณะศิลปศาสตรพยายามสื่อสารนโยบายและเปาหมายการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการ
รวมทั้งการเขารับฟงความคิดเห็นของคณาจารยเพื่อสรางความเขาใจและมองเห็นเปาหมายของคณะเปนหนึ่งเดียว
และเพื่อสามารถนําความสามารถบุคลากรทุกสาขาวิชามาสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับ ทุกกลุม ทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ เชน การจัดหลักสูตรวิชาโทเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งการบริการวิชากรแกสังคม โดยจัดใหมีการเรียนการสอนดานภาษาและองคความรู
ต า งๆ ตามความเชี่ ย วชาญของคณาจารย สังกั ดคณะศิล ปศาสตร การเรีย นรูน อกสถานที่ การอบรมระยะสั้น ณ
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ
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สําหรับบุคลาการสายสนั บสนุน คณะศิลปศาสตรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลและค านิ ย ม
องคกรแกบุคลากรภายในองคกร รวมทั้งดานนโยบาย งบประมาณเพื่อการสนับสนุนการอบรมทั้งภายในภายนอก
องคกรเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเฉพาะดานตามที่ตองการ
(4.4) การบริ ห ารบุ ค ลากรเพื่ อ ให มี ผ ลการดํ า เนิ น การที่ ดี กว า ความคาดหมาย คณะ
ศิลปศาสตรมีนโยบายในสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อผลักดันใหบุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ใหเปนที่ยอมรับและเปนผูชี้นําทางสังคม โดยการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลดานความรู ความเชี่ยวชาญ เพื่อเผยแพร
ใหไดรับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคการและมีสวนรวมในการเผยแพรความรูทางสื่อสารมวลชน การได
รางวัลหรือการยอมรับระดับชาติ ระดับนานาชาติ ผานทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน e-newsletter, เว็บไซตคณะ
ศิลปศาสตร ฯลฯ โดยฝายสื่อสารองคกรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ข.บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
(1) สภาวะแวดลอมแวดลอมของการทํางาน ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดมีการสอบถาม
ด า นสภาพแวดล อ มของที่ ทํ า งานคณะศิ ล ปศาสตร ทั้ ง ที่ ท า พระจั น ทร แ ละศู น ย รั ง สิ ต เพื่ อ ให บุ ค ลากรประเมิ น
สภาพแวดลอมการทํางาน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงดานสุขภาวะ ความปลอดภัย และความสะดวกในการเขา
ทํางานของบุคลากร จากการประเมินไดรับ ข อมูล แลวฝายบริ หารนํ าข อมูลแจงผูที่เ กี่ยวของ และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินการเพื่อจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และแกปญหา ดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.5 ภาพรวมการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน
สภาพแวดลอม

รายละเอียดขอมูลที่ไดรับการ
ประเมิน

1.สภาพแวดลอมการทํางานดาน -ควันบุหรี่
สุขภาพ
-ฝุนละอองพิษ
-อาการโรคออฟฟศ ซินโดรม
2.สภาพแวดลอมการทํางานดาน -พื้นผิวทางเดินใหสะดวกกับการเดิน+ขน
บรรยากาศและกายภาพ
ของ(รถเข็น)
-มีหองทํางานที่สบายตา อากาศถายเทได
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่ม
-อยากให มี commonที่ อ าจารย จ ากต า ง
สาขารวมพูดคุยกันไดบอย ๆ
-ความสว า งในห อ งทํ า งาน และภายใน
อาคาร
3.สภาพแวดลอมการทํางานดาน -การเขาออกอาคาร
ความปลอดภัย
-การเขาออกบริเวณหองพักอาจารย
-มาตราการปองกันเหตุอัคคีภัย

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-จัดหาเครื่องฟอกอากาศใหสํานักงาน
- ป รั บ เ ป ลี่ ย น เ ก า อี้ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ
สํานักงานที่ชวยรักษาสุขภาพ
-ปรับปรุงพื้นที่ใหสะดวกแกการใชงาน
จัดหารถเข็นเพื่อใชงาน
-ดําเนินการสํารวจเครื่องปรับอากาศ
-ผลักดันการใชพื้นที่สว นรวมบริเวณ
หองพักอาจารยแตละชั้นใหมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อใหมบี รรยากาศใน
การพูดคุย ตรวจสอบและติดตั้งไฟ
เพื่อเพิ่มแสงสวางภายในอาคาร
-การติดตั้งกลองวงจรปด
-ติดตั้งระบบสแกนนิ้วประตูทางเขา
-ปดประตูบริเวณหองพักอาจารยหลัง
เวลาสี่โมงที่รังสิต
-จัดทําปายสัญลักษณหนีไฟใหชัดเจน
-จัดซอมหนีไฟ

รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารฯ
เลขานุการคณะฯ
ฝายอาคารสถานที่
รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารฯ
เลขานุการคณะฯ
ฝายอาคารสถานที่

รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารฯ
เลขานุการคณะฯ
ฝายอาคารสถานที่

(2) นโยบาย และสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร นอกจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการจัด
สวัสดิการครอบคลุมทุกดาน และทุกประเภทของบุคลากร เกี่ยวกับที่อยูอาศัย การศึกษาบุตร ความปลอดภัยใน
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ชีวิตและสุขภาพมีการประกันชีวิต อุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเกี่ยวกับเงินชวยเหลือคาทําศพ เงินชวยเหลือ
ผูประสบภัย เปนตนจากมหาวิทยาลัยแลว เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตรไดจัด
งบประมาณจากงบรายได หนวยงานเพื่ อจัดระบบสวัสดิ การใหแก บุคลากรของคณะศิลปศาสตรทุกคนทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการโดยเทาเทียมกัน
ตารางที่ 5.6 ภาพรวมดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
กลุม
สิทธิประโยชนและสวัสดิการ
(1) สายวิชาการ อาจารยชาวไทย และชาวตางชาติ ทุกคนของคณะจะไดรับสวัสดิการ ดังนี้
- คาตรวจวัดทําแวนหรือเลนสสายตา คาเครื่องชวยฟง คาพาหนะเดินทาง เงินสนับสนุนดานการเรียนการสอน
คาตอบแทนภาระงานสอนและการตรวจขอสอบ รวมถึงการทําประกันสุขภาพกลุมเพิ่มใหแกบุคลากรทุกคน
นอกจากที่มหาวิทยาลัยจัดใหอีกดวย ประกันโควิดแกบุคลากรทุกคนเชนเดียวกัน
- จัดซื้อระบบประชุมออนไลน ZOOM ใหกับคณาจารย และ การจัดซื้ออุปกรณที่จําเปน
- คณะไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสํารองไวใหกับอาจารยที่เกิดชํารุดและตองการใชโดยเรงดวน
- สําหรับอาจารยชาวตางชาติคณะยังคงมีการสมทบคาครองชีพ 5,000 บาทตอเดือน คาเชาบาน 8,000 บาท
ตอเดือน แมวาจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
- สนับสนุนใหอาจารยชาวตางชาติไดมีความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ เมื่อไดรับการพิจารณาคณะเปนผู
จายเงินประจําตําแหนงวิชาการ
(2) สาย
- มีสวัสดิการทั้งประกันสังคม ประกันสุขภาพ คาครองชีพ คาเดินทาง สนับสนุนคาเลาเรียนบุตร
สนับสนุน
- สนั บ สนุ น งบประมาณสําหรับ พั ฒนาทัก ษะในการทํ า งาน เจ า หน า ที่ สามารถยื่ น คํา รอ งขอเข ารวมอบรม
ภาษาตางประเทศที่จัดโดยโครงการบริการสังคมของคณะฯ โดยไมตองเสียคาอบรม รวมทั้งมีทุนการศึกษา
สําหรับผูที่ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท
- สถานการณโควิดคณะไดจัดสวัสดิการชวยเหลือแกสายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บานคนละ 1,000 บาท

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน คณะศิลปศาสตรโดยผูบริหารวางแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อน
การดําเนินงานของคณะ โดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษยนําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความผูกพัน ขอคิดเห็นจาก
การประชุมคณาจารย การประชุมเจาหนาที่สายสนับสนุน โดยไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความ
ผูกพันของบุคลากร คือสําหรับสายวิชาการ อาจารยชาวไทย จะใหความสําคัญดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในการทํางานเปนอันดับแรกเนื่องจากเกณฑการประเมินตอสัญญาการทํางานของมหาวิทยาลัยคอนขางจะกดดัน
สงผลใหการปฏิบัติงานของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองวางแผนดานการสอนและผลงานวิชาการอยางดี
ซึ่งสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทน จะเปนปจจัยที่พิจารณาในลําดับถัดมา และอาจารยชาวตางประเทศ
เนื่องจากคาตอบแทนไมไดมีอัตราสูงเทาใดนักดานคาตอบแทน ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมในการ
ทํางานตางเปนปจจัยสําคัญในการทุมเทปฏิบัติงานใหกับคณะ
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สําหรับสายสนับสนุนนั้น เนื่องจากคณะศิลปศาสตรจัดใหมีสวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม
อีกทั้งไมมีนโยบายปลดลดจํานวนเจาหนาที่สงผลใหดานความมั่นคงในการทํางานเปนปจจัยความผูกพันลําดับตน
สวัสดิการ และสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทนเปนปจจัยที่สําคัญตามลําดับ
ตารางที่ 5.7 ภาพรวมของการสรางความผูกพันของบุคลากร
กระบวนการในการ ขอกําหนดหลัก พันธกิจหลัก การนําไปสู กระบวนการในการ
กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติ
พัฒนา
จัดทําแบบสํารวจ การดําเนินการ เพื่อสรางความ -นโยบายของ -การประชุม
ความผูกพัน
ตามระบบ
ผูกพันของ
ฝายบริหาร คณาจารยและ
EdPex
บุคลากร
ทรัพยากร
เจาหนาที่
มนุษย
-การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
-การวิเคราะห
ประกาศและ
ปรับปรุงเกณฑ รายงานการ - การประชุมเพื่อรับ
ขอมูลดาน
หลักเกณฑการ การประเมินให ปฏิบัติงาน
ฟงความคิดเห็นดาน
เกี่ยวกับการ
ประเมินปฏิบัติ เหมาะสมและ ของบุคลากร การประเมินแบบ
ประเมินการ
ราชการของ
ยุติธรรม
สายวิชาการ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานของ
มธ. และของ
และสาย
บุคลากร
คณะฯ
สนับสนุน
การสํารวจความ
พึงพอใจตอ
สภาพแวดลอม
การทํางาน

ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาม
ระเบียบของ
มหา วิทยาลัย
และคณะ

ปรับปรุงสภาพ
แวด ลอมการ
ทํางานให
เหมาะสม
ปลอดภัย

-ปรับปรุงดาน
สภาพแวดลอม
-ติดตั้งระบบตางๆ เพื่อ
รักษาความปลอดภัย
ในการทํางาน

ผูรับผิดชอบ
ตัววัดผลผลิต
ดําเนินการ
ฝายบริหาร -อัตราการลาออกของ
ทรัพยากร
บุคลากรสายวิชาการ
มนุษย
และสายสนับสนุน
-บุคลากรไดมีสวนรวม
และรับทราบขอมูล
ฝายบริหาร ประกาศใชรูปแบบและ
ทรัพยากร
เกณฑประเมินใหม
มนุษย

รองคณบดี ความพึงพอใจตอการ
ฝายบริหารฯ จัดการพัฒนา
-ฝายอาคาร สภาพแวดลอมเพิ่มขึ้น
สถานที่

ผลลัพธ
ตาม
ภาพที่
7.87
7.97
7.99

ตาม
ตารางที่
5.9

(2) การประเมินความผูกพัน คณะมีการกํากับติดตามความพึงพอใจของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
ทั้งรูปแบบการสอบถามพูดคุยอยางไมเปนทางการในโอกาสตางๆ เชน การประชุมคณาจารย การประชุมเพื่อ
นําเสนอแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ รวมทั้งดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตาง ๆ เพื่อประเมินความพึงพอใจ มี
การกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เชน ประเมินโดยแบบสอบถาม ตัวชี้วัดคือ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการเขารวม ไมวาจะเปนจํานวนการเขารวมกิจกรรมที่คณะเปนผูจัดเพื่อวิเคราะห
รูปแบบ ระยะเวลาและความสนใจใหเหมาะสมกับบุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้งการประเมินโดยขอรองเรียนที่
เสนอโดยตรงตอผูบริหารทุกระดับ เปนตน
ปจจุบันฝายบริหารไดจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ เพื่อนํามาใชเปนตัวชี้วัดในการประเมินความผูกพัน
องคกรดวย เชน การคงอยู รองทุกข ความปลอดภัย เพื่อนํามาประเมินและปรับปรุงการดําเนินงาน
ตารางที่ 5.8 ผลความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและความผูกพันของบุคลากร
รายละเอียดการประเมิน

คาเฉลี่ย (เต็ม 5)

การประเมินผลงานและความดีความชอบบุคลากรในหนวยงาน มีความเหมาะสมและยุติธรรม

3.92

รายได คาตอบแทนที่ไดรับในปจจุบันมีความเหมาะสม
สวัสดิการตาง ๆที่จัดสรรใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
การชวยเหลือและดูแลเมื่อบุคลากรประสบปญหาตาง ๆเปนไปอยางเหมาะสม

3.84
4.31
4.16

คณะมีกลไก ระบบและงบประมาณสนับสนุนความกาวหนาในสายงานที่เหมาะสม

4.26
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คณะใหโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณในการทํางาน

4.69

คณะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

4.49

คณะปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุคลากรทุกกลุม

3.75

ข. วัฒนธรรมองคกร
คณะศิลปศาสตรเปนคณะที่มีบุคลากรทั้งสายวิชาการสายสนับสนุนเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังแบง
การปฏิบัติงานเปนสองพื้นที่สงผลใหหลายครั้งมีการสื่อสารไมทั่วถึง ฝายบริหารฯ จึงใชการเชิญประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นในการดําเนินงานตาง ๆ ของคณะ เพื่อใหคณาจารยและเจาหนาที่เขามามีสวนรวม อาทิ การประชุม
ฝายบริหารฯ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับบุคลากร 1).การปรับปรุงระบบงานบริหารและธุรการของคณะ 2).การ
ปรับปรุงภาระงานทังสายวิชาการและสายสนับสนุน เปนตน

ภาพที่ 5.1 กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมภายในคณะศิลปศาสตร
นอกจากนี้คณะพยายามมุงเนนใชประโยชนจากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และ
วิธีคิดของบุคลากร โดยการสงเสริมบุคลากรตามยุทธศาสตร 5 ดานของคณบดี การเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความคิ ด เห็ น ผ า นช องตา ง ๆ ที่ คณะจั ดให นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากรมาประกอบการพิจารณา
วางแผน และดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะ รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญของตนเองในการดําเนินการดานงานบริการวิชาการทางสังคม เชน การเปด คอรสออนไลนในหัวขอที่
อาจารยเชี่ยวชาญ หรือ การออกแบบจัดการระบบงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
(1) การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน คณะได นํ า ข อ มู ล จากการสํ า รวจและการประเมิ น การ
ดําเนินการทํางานดานตาง ๆ สงมอบใหผูเกี่ยวของเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน นําขอมูลยอนหลังมา
วิเคราะห รวมทั้งผูบริหารจะมีการประชุมเพื่อหารือ วางแผน และรวมกันตัดสินใจในการผลักดันนโยบาย และการ
เปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม ว า จะเป น ด า นวิ ช าการ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร ด า นบุ ค ลากร การบริ ห าร
อัตรากําลัง การรายงานและประเมินผลปฏิบัติงาน ดานงบประมาณ รวมทั้งการหารายไดซึ่งตางตองรวมกันหารือ
เพื่อบูรณาการขอมูล ปรับกระบวนการทํางาน และผลักดันยุทธศาสตรของคณะในภาพรวมไปพรอมกัน
ระบบการสนับสนุนผลการทํางานที่โดดเดนและสรางความผูกพันของคณะนั้น ในปจจุบันจะชื่น
ชมยินดีกับทุกความสําเร็จของบุคลากร เชน การโปรโมทผานชองทางสื่อสารองคการของคณะ ทางโซเชียลมีเดีย
ทางการประชุม และกิจกรรมสัมพันธที่จัดขึ้น รวมทั้งจัดสวัสดิการและเงินรางวัลเพื่อเปนขวัญกําลังใจ เชน มอบ
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รางวัลนักวิจัยดีเดน และนําผูที่ไดรับรางวัลหรือผูที่ประสบความสําเร็จทางการเลื่อนตําแหนงถายทอดความรูและ
ประสบการณเพื่อสรางบันดาลใจ ซึ่งจะสงผลใหบรรลุแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของคณะ
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน คณะ ไดมีการสงแสริมการเรียนรู พัฒนาองคความรู ใหมๆ
ของบุคลากรในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถสนับสนุนการทํางานและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของคณะ
เชน อบรมระบบ OKRs การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคิดคาใชจายตอหนวยนักศึกษาเพื่อนํามาใชในการคิด
คาใชจายและวางแผนบริหารหลักสูตร การอบรมความรูเกี่ยวกับ EdPEX ใหกับผูบริหาร เปนตน
นอกจากนี้คณะยังมีการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารยโดยมีฝายวิจัย และ
นวัตกรรมเปนผูรับผิดชอบผานวิสัยทัศน “สรางและพัฒนาบุคลากรดานวิจัยที่รวมผลิตและตอยอดองคความรูใน
การพัฒนาพันธกิจระดับคณะศิลปศาสตร ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก” โดยมุงเนนพัฒนานักวิจัยใน 3 กลุม
คือ นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยรุนกลาง และนักวิจัยรุนใหญที่มีประสบการณสูงในฐานะนักวิจัยหลักของคณะ โดย
นักวิจัยเหลานี้ทํางานวิจัยตามสายวิชาตางๆ คือ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร การสอน หรือการบูรณาการระหวาง
ศาสตร โดยการทํางานในภาพรวมมุงเนนการพัฒนาคณาจารยใหมีความสามารถดานวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรของคณะซึ่งบูรณาการมาจากนโยบายจาก แผนพัฒนาวิจัย 20 ปของระดับประเทศและหนวยงานหลัก
ดานวิจัย เชน วช. และนโยบายพัฒนาวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางที่ 5.9 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกลุมคณาจารย
กระบวนการ
ในการกําหนด
นโยบายของ
สวนงาน
ศึกษาทิศทาง
หรือนโยบาย
งานวิจัยใน
ระดับชาติ

ศึกษาทิศทาง
หรือนโยบาย
งานวิจัยใน
ระดับ
มหาวิทยาลัย
และระดับคณะ
ศึกษาความ
ตองการในการ
พัฒนา
ศักยภาพ

ขอกําหนดหลัก

พันธกิจ
หลัก

การนําไปสู
การปฏิบัติ

- ทิศทาง/ความตองการ - การทํา
ของวงการวิชาการ/
วิจัย
วงการวิจยั
- ระเบียบกองทุนวิจัย
ของคณะ
- ระเบียบการเงิน/
ระบบราชการ
-ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของอาจารย
- ขอกําหนดตามทุนวิจยั
- การ
ตีพิมพ/
เผยแพร
ผลงานวิจัย

ปฏิทินการ
ทํางานของ
กรรมการชุด
อบรมการ
วิจัย

- การจัดทํา
วารสารวิชา
การ

กระบวนการใน
การพัฒนา

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัววัดผลผลิต

ผลลัพธ

-การฝกอบรม
ตามกิจกรรมวิจัย
-ใหบริการ
เปดรับทุน
สนับสนุน
-ใหขอมูล สรุป
ขอมูลจากแหลง
ทุนตางๆจาก
หนวยงาน
ภายนอก
ปฏิทินการ -ใหคําปรึกษากับ
ทํางานของ คณาจารยในการ
กรรมการบริ ทํางานวิจัยและ
หารงานวิจยั งานวิชาการ
รูปแบบตางๆ
-สรางขวัญ
ปฏิทินการ กําลังใจการผลิต
ทํางานของ งานวิจัย/วิชาการ
กรรมการชุด
วารสาร

ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม

งบประมาณที่
ขอในการทํา
วิจัย/
ปงบประมาณ

ภาพที่ 7.78
จํานวน
ผลงานวิจัย

งบประมาณที่
ขอในการการ
ตีพิมพ/
เผยแพร
ผลงานวิจัย/
ปงบประมาณ
งบประมาณที่
ขอในการดําเน
งานวารสาร/
ปงบประมาณ

ภาพที่ 7.73,
7.74 จํานวน
บทความและ
จํานวนผูขอ
ทุนเผยแพร
งานวิจัย
ภาพที่ 7.72
และ ภาพที่
7.746
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กระบวนการ
ในการกําหนด
นโยบายของ
สวนงาน
งานวิจัย การ
เขียนบทความ
และตํารา

ขอกําหนดหลัก

พันธกิจ
หลัก

การนําไปสู
การปฏิบัติ

กระบวนการใน
การพัฒนา

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัววัดผลผลิต

บรรจุการนําผล
วิจัยไปใช
ประโยชนเปน
สวนหนึ่งของ
วิสัยทัศน
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

- การนํา
งานวิจัยไป
ใช
ประโยชน

ปฏิทินการ
ทํางานของ
กรรมการบริ
หารงารวิจยั

-คุณภาพงาน
สอน
-ความสามารถ
ในการทําวิจัย
สูงขึ้น

ศึกษาความ
ตองการในการ
พัฒนาตํารา

การเขียน
ตําราหรือ
เอกสาร
วิชาการ

ปฏิทินการ
ทํางานของ
กรรมการ
สงเสริมการ
เขียนตํารา

งบประมาณที่
ขอในการดําเน
งานวารสาร/
ปงบประมาณ

ผลลัพธ

จํานวน
วารสารและ
จํานวนฉบับ
แตละป
ภาพที่ 7.72
การประเมิน
ผลการสอนที่
มีคุณภาพดีขึ้น
-ผลประเมิน
งานวิจัยใน
ระดับดี ดีมาก
ดีเดน
ภาพที่ 7.76
จํานวนตํารา
หรือเอกสาร
วิชาการ

-ระดมสมอง
จากกรรมการ
บริหารงานวิจยั

ทั้งนี้ภายใตยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ฝายวิจัยฯยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคณาจารยซึ่ง
เปนกลุมกลุมเปาหมายหลักตามยุทธศาสตรของคณบดี 2 ยุทธศาสตรคือ “อาจารยดัง” และ “วิจัยโดน” ซึ่งมี
ความสัมพันธกันในดานการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ โดยเริ่มตนสํารวจความตองการความชวยเหลือตางๆ
จากฝายวิจัยและนวัตกรรมและพบวาคณาจารยกลุมใหญจากผูตอบแบบสอบถาม 45 ทาน ระบุปญหาในการทํา
วิจัย เขียนตํารา/หนังสือในระดับสูงมาก และระบุความตองการการสนับสนุนการทําวิจัยทุกกระบวนการตั้งแตการ
หาหัวขอวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การดําเนินกิจกรรมวิจัย จนถึงการตีพิมพอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 2.81-2.89 จาก 4scale basis) โดยกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิชาการ ไดแก
- การฝ กอบรมตามกิ จกรรมวิ จัยเพื่ อพั ฒนานั กวิ จัยกลุมตางๆ เชน การเลือกหัว ขอวิจัย การใช
เครื่องมือวิจัยทางภาษา การประยุกตและใชทฤษฎีตางๆในการวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เปนตน
- เปดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยตางๆ ทุนสนับสนุนเขียนตํารา ทุนสนับสนุนการทําเอกสารทาง
วิชาการ ทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรตํารา และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
- ใหขอมูล สรุปขอมูลจากแหลงทุนตางๆจากหนวยงานภายนอก เชน วช. และเผยแพรขาวสารผาน
ชองทางตางๆ เชน เพจวิจัย เพจคณะ และอีเมลใหกลุมคณาจารยโดยตรง
- ใหคําปรึกษากับคณาจารยในการทํางานวิจัยและงานวิชาการรูปแบบตางๆทั้งการใหขอมูลโดยตรง
กับอาจารยที่ตองการความชวยเหลือสวนบุคคล (walk-in basis) และกับสวนงานภาควิชา/สาขาวิชา
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- สรางขวัญกําลังใจการผลิตงานวิจัย/วิชาการโดยพิจารณานักวิจัยทุกระดับเขารับรางวัลผลงานวิจัย/
วิชาการระดับคณะ โดยจัดกิจกรรมมอบโลเชิดชูเกียรติแกนักวิจัยในวิจัยประเภทตางๆ การไดรับทุนจากภายในและ
นอกสถาบัน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การไดรับการอางอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เชิดชูเกียรตินักวิจัยกลุมมากดวยประสบการณโดยเสนอชื่ออาจารยเพื่อขอรับรางวัลประเภทตางๆ
ในระดับมหาวิทยาลัย
ฝายวิจัยฯไดสํารวจความพึงพอใจในดานตางๆ เชน วิทยากร เนื้อหาการฝกกอบรม การนําความรูไป
ใชประโยชน เปนตน โดยมีตัววัดผลผลิตและผลลัพธ ไดแก งบประมาณที่ขอในการทํากิจกรรมตามพันธกิจตอ
ปงบประมาณ และพิจารณาผลลัพธเชิงปริมาณคือจํานวนชิ้นงานของกิจกรรมแตละพันธกิจ และมีการทบทวน
ขอมูลยอนกลับเพื่อใชในการปรับกระบวนการในการทํางานในปถัดไป
ในการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะโดยเฉพาะระบบการพัฒนาบุคลากรและผูบริหารของคณะ
อยู บ นพื้ น ฐานของการดํ า เนิ น การอย า งมี จ ริ ย ธรรม กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการดํ าเนิ น งานทุ ก ด า น สามารถ
ตรวจสอบได ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว
ใหจัดการประเมิน เพื่อทบทวนการดําเนินงานและเสนอแนะขอมูลสําหรับวางแผนในครั้งตอไป
ปจจุบันคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรที่เกษียณหรือลาออกทุกป นอกจากการวางแผนดานบริหาร
อัตรากําลัง ไดจัดใหมีระบบถายทอดความรูจากผูที่เกษียณหรือลาออก แตละสาขาวิชาที่ไดจัดใหมีการทํางาน
รวมกันระหวางอาจารยที่จะเกษียณหรือมีแผนลาออก สงมอบขอมูลหรือประสบการณการสอนรายวิชาเดิมที่
รับผิดชอบอยู อีกทั้งใหสาขาวิชาทําแผนสงมอบงานเพื่อสืบทอดการบริหารหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง
สําหรับสายสนับสนุนก็เชนเดียวกัน ใหสวนงานที่เจาหนาที่เกษียณสังกัดไดจัดใหมีการทํางาน
รวมกันระหวางเจาหนาที่มีจะเกษียณ หรือมีแผนลาออกเรียนรูงานเพื่อสงมอบขอมูลหรือประสบการณในการ
ทํางานเดิมที่รับผิดชอบอยู เพื่อสามารถปฏิบัติงานและดําเนินงานไดอยางตอเนื่องไมเกิดปญหาตอไป
ตารางที่ 5.10 ภาพรวมของการดําเนินงานดานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในสายสนับสนุน
กระบวนการในการ
กําหนดนโยบายของ
สวนงาน
พัฒนาทักษะใหกับ
บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรไดรับตําแหนง
ชํานาญการ

ขอกําหนดหลัก

พันธกิจหลัก

กระบวนการใน
การพัฒนา

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัววัดผลผลิต

ผลลัพธ

แผนยุทธศาสตรคณะ
ศิลปศาสตร

บุคลากรไดรับ
การพัฒนาตาม
ความตองการ
ของคณะ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
กาวหนาตาม
ตําแหนงงาน

โครงการเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ใหกับบุคลากร
สายสนับสนุน
สงเสริมและสราง
ความเขาใจหลัก
เกณฑการ
พิจารณา

ฝายบริหาร
และ
ทรัพยากร
มนุษย
ฝายบริหาร
และ
ทรัพยากร
มนุษย

รอยละของที่
สามารถดําเนิน
การไดตามแผน
ที่กําหนด
จํานวน
บุคลากรที่
ไดรับตําแหนง
ชํานาญการ

ผลที่ไดตาม
ภาพที่ 7.95

ประกาศเกณฑ
พิจารณาตําแหนง
ชํานาญการ
มหาวิทยาลัย

ผลที่ไดตาม
ภาพที่ 7.99

(3) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา
(3.1) สายวิชาการ กลุมอาจารยชาวไทย (ขาราชการ) รายงานผลการปฏิบัติราชการป
ละสองครั้ง กลุมอาจารยชาวไทย (พนักงานมหาวิทยาลัย) รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหนึ่งครั้ง โดยการแบบ
รายงานและขอตกลงการประเมินที่ผานการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณรวมกัน ตามหลักปฏิบัติการ
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ประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย กลุมอาจารยชาวตางชาติ รายงานและประเมินการปฏิบัติงานทุกรอบการ
ตอสัญญาจางตามแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
(3.2) สายสนับสนุน รายงานผลการปฏิบัติราชการปละหนึ่งครั้ง เปนการดําเนินการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย กําหนดใหประเมินจากผลความสําเร็จของงาน ประเมินกระบวนการทํางาน และ
ประเมิ น จากความบกพร องของการปฏิ บั ติงาน แบบฟอรมรายงานและการประเมิน การปฏิบัติงานตามหลัก
ปฏิบัติการประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย การประเมินการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ระดับคณะดําเนินการพิจารณา หากบุคลากรในคณะมีผลการประเมินที่ไมดีหรือไมผานการประเมินจะตองจัดทํา
แผนปรับปรุงการปฏิบตั ิงานและใหพัฒนาและปรับการทํางานในรอบปประเมินถัดไป
เนื่องจากการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของปจจัยความผูกพันสงผล
ต อ ความมั่ น คงในการทํ า งาน หลั ง จากที่ ไ ด รั บ ข อ มู ล จากแบบประเมิ นในแต ล ะป ม าวิ เ คราะห ได ข อ สะท อ น
กระบวนการจัดทําแบบประเมินที่ใชอยูในปจจุบันนั้นอาจไมสามารถสะทอนการทํางานจริง อีกทั้งขาดการแนะนํา
การวางแผนการทํางาน KPI ประจําปรายบุคคลสงผลใหเกินความไมมั่นคงดานจิตใจ และแรงผลักดันในการทํางาน
ดวยเหตุนี้ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยผูรับผิดชอบจึงไดดําเนินการทบทวนกระบวนการ วางแผน และปรับปรุง
แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นสงผลตอความผูกพันและพัฒนาบุคลากร
(4) ความกาวหนาในอาชีพการงาน
(4.1) สายวิชาการ คณะศิลปศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการความกาวหน าใน
หนาที่การงานสําหรับบุคลากร โดยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานภาระงานสอน และขอมูลดานวิชาการรายบุคคล
ของอาจารยเพื่อนํามาเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากําลังและความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ เพื่อใหได
ตําแหนงวิชาการตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยซึ่งผูกพันกับการตอสัญญาการปฏิบัติงานของอาจารย โดยบูรณา
การรวมกันระหวางวางแผนอัตรากําลังระดับสาขาวิชา การสงเสริมระดับคณะกระตุน ให อาจารยผลิตผลงาน
วิชาการ พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ผลที่ไดเปนไปตามภาพที่ 7.67 และ ภาพที่ 7.68
(4.2) สายสนับสนุน นอกจากการสนับสนุนใหไดพัฒนาทักษะการทํางานของแตละ
บุคคลทั้งการอบรมระยะสั้น และการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแลว การผลักดันใหสายสนับสนุน ทุ กคน
วางแผนพัฒนาตนเองรวมกับการพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทั้งการพิจารณาปรับตําแหนงงานใหสอดคลองกับ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบในปจจุบันเพื่อสามารถสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษตามลําดับได ผลที่ได
เปนไปตามภาพที่ 7.79 และภาพที่ 7.80
(4.3) ผูบริหาร งานดานการบริหารทั้งระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา พยายามให
คณาจารยมีสวนรวมในการบริหารคณะ ใหแตละสาขาวิชาเปดโอกาสและผลักดันใหอาจารยทํางานบริหารระดับ
สาขาวิชาและใหแตละสาขาวิชาวางแผนหมุนเวียนอาจารยในการเขามาทํางานบริหารระดับคณะ ทั้งนี้เพื่อเปนการ
วางแผนสืบทอดตําแหนงของคณบดีและผูบริหารในระดับตาง ๆ ซึ่งอาศัยกระบวนการสืบทอดผูบริหารโดยการ
สังเกตผานเวทีสัมมนาประจําป และเวทีประชุมตาง ๆ อีกทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานบริหารโดยไมไดกีดกันวาเปนอาจารยสังกัดสาขาวิชาใด
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6. ระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน)
6.1 กระบวนการทํางาน
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย การบริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่น
(1) การจัดทําขอกําหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่นๆ
และกระบวนการ คณะศิลปศาสตรพิจารณาจัดทําขอกําหนดดังกลาวจากวิสัยทัศนและพันธกิจหลัก 4 ประการ
ของคณะ ไดแก (ก) จัดการศึกษาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
โดยใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม (ข) เนนการวิจัยพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอ
แวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ (ค) ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการ
พั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย ของประเทศ รวมทั้งใหโ อกาสแกผูดอยโอกาส และ (ง) ศึ กษา สงเสริม และเผยแพร
ศิล ปวัฒ นธรรมไทย นอกจากนี้ ยั งได มีกระบวนการรับ ฟง เสีย งผูมีสว นไดสว นเสีย อัน ประกอบดว ยอาจารย
นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ คูความรวมมือตางๆ
(2) การบวนการทํางานที่สําคัญ
หลังจากศึกษาและวิเคราะหปจจัยทั้งหมด อันไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจัย
ภายนอก และสภาพการทํางาน และกําหนดกระบวนการทั้งสิ้น 3 กระบวนการ เพื่อวางระบบการทํางาน คือ
1) กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวยการนําองคกร การวางแผน และการกํากับองคกร
2) กระบวนการหลัก ประกอบดวยการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
3) กระบวนการสนับสนุน คือ การใหบริการนักศึกษา การคลัง งบประมาณ พัสดุ งานบุคคล ฯลฯ
ทั้ งนี้ ได กํา หนดข อกํ า หนดหลักของแตล ะขั้นตอนในกระบวนการ (ตารางแสดงกระบวนการ
ตารางที่ 6.1-6.8) และไดตั้งตัววั
ชี้ ดผลลัพธเพื่อประเมินผลการดําเนินงานและประเมินกระบวนการ ตามภาพ 6.2

ภาพที่ 6.1 ระบบการทํางานของคณะฯ
(3) แนวคิดในการออกแบบ
ในการออกแบบกระบวนการ มีแนวคิดและขั้นตอนกระบวนการดังนี้
(1) กําหนดกระบวนการเพื่อวางระบบการทํางาน
หนา 66

(2) ระบุ ตั ว ชี้วั ด และข อกํ าหนดตางๆ ของแตล ะกระบวนการ โดยพิจ ารณาจากนโยบาย
กฎเกณฑ ขอกําหนด ขอบังคับ เกณฑมาตรฐานตาง ๆเปนตน เพื่อใชเปนตัวชี้วัดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม
(3) กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
(4) สื่ อ สารกั บ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก ภาคส ว น เมื่ อ ได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน แตละกระบวนการจะถูกถายทอดและสื่อสารใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทั้งหมด
(5) ดําเนินการและประเมินผลตามตัวชี้วัด

ภาพที่ 6.2 การออกแบบกระบวนการ
ข.การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ
(1.1) กระบวนการบริหารจัดการ คณะฯ ไดเห็นความสําคัญในการนําและกํากั บดูแล
องคกร เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียตองรับรูและเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของคณะฯ เพื่อขับเคลื่ อน
องคกรตอไป
ตารางที่ 6.1 กระบวนการการบริหารจัดการ
กระบวน
การนําองคกร

กระบวน
การยอย

การนํา
-การถายทอด
องคการและ วิสัยทัศนและ
การกํากับดูแล แผน
ยุทธศาสตร
-การสื่อสาร
องคกรที่มี
ประสิทธิภาพ

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนด
หลัก

- แผนกลยุทธคณะฯ ฉบับที่ 12 แนวทางการ
(พ.ศ. 2560-2564)
ทบทวน
- ผลการวิเคราะหความตองการ วิสัยทัศนตาม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
กระบวนการ
- รายงานการทบทวนวิสัยทัศน S-E-A-R-C-H
และคานิยมองคกร
(ตามที่รายงาน
ในหมวด 1)

หนา 67

การนําไปสูการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ
/ดําเนินการ

- ระบุและทบทวนกลุม เปาหมายในการ คณบดี
ถายทอดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร
(เนนการทํา segmentation ที่ครอบคลุม
มากขึ้น เชน การสื่อสารกับอาจารยชาว
ตางประเทศ)
- ระบุและทบทวนวิธีการสื่อสารทีม่ ี
ประสิทธิภาพและปรับใหเขากับสถานการณ
โดยเฉพาะการ work from home ในชวง
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19

กระบวน
การนําองคกร

กระบวน
การยอย

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนด
หลัก

การ
บริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

- ผลการประเมินผลการทํางาน
ของคณบดีครึ่งวาระการทํางาน
ที่ประเมินโดยคณะกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัย
- ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานของคณบดี
และผูบ ริหาร
- ผลการประชุมระหวางคณบดี
กับประชาคมและสาขาวิชา

หลักการ
ทํางานของการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ของ กพร.
กฎระเบียบวา
ดวยการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดี

นําผลการประเมินการทํางาน ของคณบดี คณบดี
และผลการสํารวจความพึงพอใจตอการ
ทํางานของคณบดีและผูบริหารตลอดจน
ผลการประชุมกับประชาคมและสาขาวิชา
มาวิเคราะหและปรับปรุงการทํางาน
โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การมีสวนรวม และการรับฟงความคิดเห็น

ระเบียบ
ขอบังคับที่
เกี่ยวของกับ
การรับขอ
รองเรียนและ
การอุทธรณ
รองทุกข

- มอบหมายใหฝายสื่อสารองคกร
ปรับปรุงชองทางการรับขอรองเรียน
- เมื่อไดรบั ขอรองเรียนคณบดีตั้ง
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือ
ประสานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตั้ง
กรรมการการรับฟงการอุทธรณรองทุกข
- สื่อสารผลการพิจารณาและการ
ดําเนินการใหแกผูเกี่ยวของ
- สังเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของเพือ่
กําหนดแนวทางการแกปญหาในระยะยาว

แนวทางการ
ประหยัด
พลังงานของ
มหาวิทยาลัย
และคณะฯ

- สํารวจวิเคราะหการใชทรัพยากรและ คณบดี
มอบหมายรองคณบดีฝายบริหารฯ จัดทํา รองคณบดี
แผนการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ฝายบริหารฯ
สิ้นเปลืองและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผน และประชาสัมพันธและรณรงค
ใหใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด

การจัดการขอ - ขอมูลการรองเรียนหรือการ
รองเรียน แสดงความคิดเห็นของ
ประชาคมและผูมีสวนไดสวน
เสีย

การใช
ทรัพยากร
และ
พลังงาน

- ขอมูลการใชทรัพยากรและ
งบประมาณที่ใชเปนคาใชจายที่
เกี่ยวของ เชน คาน้ํา คาไฟ
กระดาษ
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การนําไปสูการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ
/ดําเนินการ

คณบดี
กรรมการ
อุทธรณรอง
ทุกขระดับ
คณะและ
มหาวิทยาลัย

(2.2) กระบวนการหลัก
2.2.1) กระบวนการผลิตบัณฑิต คณะไดกําหนดกระบวนการหลักในการ
ผลิตบัณฑิตโดยพิจารณาพันธกิจและวิสัยทัศนหลักของมหาวิทยาลัยและคณะ คือมีความเปนเลิศทางดานการ
จัดการเรียนการสอนในสาขามนุษยศาสตร อีกทั้งยังพิจารณาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ในการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จึงไดกําหนดกระบวนการใน
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ สมบั ติ GREATS ตามแนวทางของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ค วามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและ ภาษาตางประเทศที่สามไดในระดับที่ดีมาก นักศึกษาจะตองเปนบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม
พรอมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ และมีประสบการณนอก
หองเรียน (ตารางที่ 6.2 )
สวนในระดับบัณฑิตศึกษาจัดการเรียนการสอนแบงเปน 2 รูปแบบ คือ ภาค
ปกติ ซึ่งศึกษาแบบเต็มเวลาในเวลาราชการ และภาคพิเศษ ซึ่งศึกษาในชวงเย็น หรือศึกษาในวันเสาร วันอาทิตย
หลักสูตรระดับปริญญาโท จะเนนไปที่การวิจัย สวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะมุงเนนใหผูเรียนสรางงานวิจัย
ที่เรียกวา "ดุษฎีนิพนธ" (dissertation) เพื่อการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีใหมๆ รวมกับคณาจารย ทั้งนี้ ทุก
หลักสูตรมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่ไมแสวงหากําไร
ในการออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษา
จัดทําสํารวจความตองการของผูศึกษา ความพรอมในทุกดานของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และจัดทํา Concept Paper เพื่อเขาสูกระบวน
พิจารณาจากคณะกรรมการการกลั่นกรองหลักสูตรตามลําดับชั้นกอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
2.2.2) กระบวนการบริการสั งคม คณะฯ ไดกําหนดกระบวนการบริ การ
วิชาการแกสังคมเปนสองสวน คือ (1) การบริการวารสารวิชาการ และ (2) การบริการวิชาการแกสังคม (ตารางที่
6.4) กระบวนการสนับสนุน
(2) กระบวนการสนับสนุน คณะฯ ไดกําหนดกระบวนการสนับสนุนไว 4 กระบวนการ ไดแก
(1) กระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ (ตารางที่ 6.5) (2) กระบวนการบริหารงานบุคลากร
สายวิ ช าการ (ตารางที่ 6.6) (3) กระบวนการบริห ารงานบุค ลากรสายสนับ สนุน (ตารางที่ 6.7) และ (4)
กระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน และการตลาดของคณะ (ตารางที่ 6.7)
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ตารางที่ 6.2 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี

องคประกอบหลัก

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการ
ปฏิบตั ิ

กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร

คุณภาพหลักสูตรตาม
ขอกําหนด สกอ. สมศ.และ
มธ.

-กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เปด-ปดหลักสูตร
-แผนยุทธศาสตร/แผนกล
ยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวของ

กระบวนการรับเขา

-คุณภาพผูเขาศึกษา

-เกณฑการรับเขา

การจัดการเรียนการ
สอน

-คุณภาพอาจารย
-คุณภาพตําราและทรัพยากร
ที่ใชในการเรียนการสอน

กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เปด-ปดรายวิชา

กระบวนการ
พัฒนานักศึกษา

-อัตลักษณของบัณฑิต/
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
-ตลาดแรงงาน
-การแลกเปลี่ยนตางประเทศ
-การใหคําปรึกษาทางดาน
สุขภาพจิต

กฎระเบียบเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา
- กฎระเบียบเกี่ยวกับ
วิเทศสัมพันธ

กระบวนการประเมินผล

มาตรฐานคุณวุฒิ
เกณฑการสอบ
ภาษาตางประเทศ

- แผนยุทธศาสตร/แผน
กลยุทธ/แผนปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายมาตรฐานหลักสูตร
รองคณบดีฝายการนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
หัวหนาภาควิชา
หัวหนาสาขาวิชา
ประธานหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยวิทยานิพนธ สรนิพนธ
และการคนควาอิสระ พ.ศ.
2559
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ตัวชี้วดั วัดผลลัพธดานการ
เรียนรูของผูเรียน

ตัววัดผลลัพธดา นประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน

ตัวชี้วดั ผลลัพธดาน
การมุงเนนลูกคา

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 เพื่อสงเสริมการทํางานหรือ
การศึกษาตอ (ภาพที่ 7.19)
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีตอการจัดสถานที่ที่
เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู (ภาพที่
7.20)
-บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
(ภาพที่ 7.21)

อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญา
ตรีเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ใหมที่กําหนด
(ภาพที่ 7.32-7.36)
-จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อ
เทียบกับแผนที่กําหนดไว
(ภาพที่ 7.43)
- จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ
ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมใน
ตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กําหนดไว
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)

ตารางที่ 6.3 กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการ

องคประกอบ
หลัก

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการปฏิบัติ

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)

-กฎระเบียบเกี่ยวกับการ เปด-ปด
หลักสูตร
-แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ

กระบวนการ
รับเขา

-คุณภาพผูเขาศึกษา
-มาตรฐานคุณวุฒิเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ

-เกณฑการรับเขา

การจัดการเรียน
การสอน

-คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
-คุณภาพตําราและทรัพยากรการเรียนการสอน
-ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
โครงการปกติ แบบเหมาจาย ประกาศฉบับที่ 3

กฎระเบียบเกี่ยวกับการ 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/
แผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัวชี้วดั วัดผลลัพธดาน
การเรียนรูของผูเรียน

รองคณบดีฝาย
-รอยละของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและบริหา บัณฑิตศึกษาที่ผานมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยผลประเมิน
ทาพระจันทร
คุณภาพภายใน (ภาพที่ 7.11ผูชวยคณบดีฝาย
7.12)
มาตรฐานหลักสูตร
-รอยละของนักศึกษาปริญญา
โทและปริญญาเอกที่นําเสนอ
ประธานหลักสูตร
ผลงานในเวทีวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือ ตีพิมพ
อาจารยผูรับผิดชอบ เผยแพรผลงานในฐานขอมูล
หลักสูตร
ระดับชาติ
(ภาพที่ 7.17)
-จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอก
(ภาพที่ 7.18)
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ตัววัดผลลัพธดา นประสิทธิผล
ของกระบวนการทํางาน

ตัวชี้วดั ผลลัพธดาน
การมุงเนนลูกคา

-อัตรารับนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา
(ภาพที่ 7.37-7.42)
-ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(ภาพที่ 7.70-7.74)

-ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในภาพรวมตอ
การบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
(ภาพที่ 7.59-7.63)
-ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาพที่ 7.70-7.74)

ตารางที่ 6.4 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคม
กระบวนการ

กระบวนการยอย

ขอมูลประกอบการออกแบบ

การบริการ
วารสาร วิชาการ

-กําหนดนโยบาย
วารสารของคณะ
-กําหนดนโยบายการ
บริหารภายในวารสาร
-กําหนดนโยบายการ
คัดเลือกผลงานและ
กระบวนการในการตีพิมพ
-การประเมินผล
การเผยแพร

- เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการที่สอดคลอง
กับขอกําหนดในการขอตําแหนงวิชาการ
- เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการจากระบบ
วารสารไทย (TCI)
-งบประมาณในการจัดทําวารสาร
- ขอกําหนดของระบบวารสารออนไลน

การดําเนินงานตองได แผนการตีพิมพวารสาร
มาตรฐานตาม
ทั้ง 5 เลมของคณะฯ
หลักเกณฑคุณภาพของ
ศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทยหรือสูงกวา

-ความตองการของผูรับบริการ
-ความพึงพอใจของผูรับบริการ
-ความตองการของชุมชน
-ความเชี่ยวชาญของอาจารย
-งบประมาณ

-ระบบการจัดผูสอน
-ระบบการบริหาร
จัดการหองเรียน
-การบูรณาการบริการ
วิชาการเขากับการ
เรียนการสอน
-ความตอเนื่อง/ยั่งยืน
ของการดําเนินการ

การบริการ
กระบวนการกําหนด
วิชาการแกสังคม ทิศทางในการใหบริการ
สังคม
กระบวนการ
ประชาสัมพันธ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการ
ปฏิบตั ิ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ตัวชี้วดั ผลลัพธดานบริการทีม่ ุงเนนลูกคา

ตัววัดผลลัพธดา น
ประสิทธิผลของ
กระบวนการทํางาน

ตัวชี้วดั ผลลัพธดาน
การมุงเนนลูกคา

- ผูทรงคุณวุฒิประเมิน -รอยละของวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ
คุณภาพบทความ
(ภาพที่7.22)
-จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงใน
- บรรณาธิการและ
คณะทํางานวารสารที่เปน วารสารวิชาการของคณะฯในภาพรวม (ภาพที่
คณาจารยจากสาขาวิชา 7.23)
-จํานวนบทความของบุคลากรภายในที่สงมา
ตางๆ ภายในคณะฯ
- กลุมงานสงเสริมผลงาน ลงตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะ (ภาพที่ 7.24)
วิชาการและวิจัย
-จํานวนบทความของบุคคลากรภายนอกที่สงมาลง
-ผูบริหารงานวารสาร ตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะ (ภาพที่ 7.25)

-ผลผลิตของงานในระดับ
รูปธรรม
-การประเมินตนเองในกลุม
ปฏิบัติงาน
-ระดับความพึงพอใจตอ
ผลลัพธในภาพรวม

-ผลการประเมินคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวารสารวิชาการ
ของคณะ
(ภาพที่ 7.78.1)

-ระเบียบการบริการ
-งานบริการสังคม
วิชาการแก
-บุคลากรที่ใหบริการ
-แผนยุทธศาสตร/แผนกล วิชาการ
ยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ -สาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ
-ตัวชี้วัด EdPEx

กระบวนการประเมินการ
นําความรูไปใชประโยชน
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-จํานวนผูที ่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคม -รอยละของผูเขารวมอบรมที่ -ความพึงพอใจของ
แบบเก็บคาธรรมเนียม (ภาพที่ 7.26)
อยูครบตามระยะเวลาที่
ผูรับบริการโครงการบริการ
-จํานวนผูที ่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคม กําหนดไวในหลักสูตร
สังคม (ภาพที่ 7.79-7.82)
แบบไมเก็บคาธรรมเนียม (ภาพที่ 7.27)
(โครงการบริการสังคมแบบเสีย -ความพึงพอใจของผูที่มาใช
-จํานวนชุมชนรับบริการวิชาการ (ภาพที่ 7.28)
คาใชจาย)
บริการโครงการบริการ
-จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปเสวนา (ภาพที่ 7.29) (ภาพที่ 7.45)
สังคมที่มีตอประโยชนที่
-จํานวนการบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็ง
ไดรับจากโครงการ
ใหกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
(ภาพที่ 7.83-7.86)
ประเทศใหโอกาสกับผูดอยโอกาส (ภาพที่ 7.30)
-จํานวนโครงการ การศึกษา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ภาพที7่ .31)

ตารางที่ 6.5 กระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ
กระบวนการ

กระบวนการยอย

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

การนําไปสูการ
ปฏิบตั ิ

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

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ฝายวิจัยและ
นวัตกรรม

ตัววัดผลลัพธ
- 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)
-จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่อนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวนงบประมาณที่กําหนดไว
ในแผน (ภาพที่ 7.94)

ตารางที่ 6.6 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ
กระบวนการ

กระบวนการยอย

การบริหารงาน
การสนับสนุนใหอาจารยใหศึกษาใน
บุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก
สนับสนุนใหอจ ขอตําแหนง
สนับสนุนใหอจ ชาวตปท ขอตําแหนง
การวางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ
การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ
การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และการตีพิมพ
การจัดสรรงบประมาณ

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

ขอมูลบุคลากรสายวิชาการที่ยังไมจบการศึกษาระดับ ระเบียบดานบุคลากรของ
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอมูลบุคลากรที่ตองขอตําแหนงวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ขอบังคับ มธ. ที่เกี่ยวของกับการ
ขอมูลอาจารยชาวตางประเทศที่ไดตําแหนงวิชาการแลว พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
และผูที่มีศักยภาพดานงานวิชาการ
ขอมูลอัตรากําลังสาขวิชาการทั้งหมดของคณะ ทั้งอัตราที่ ประกาศหลักเกณฑเรื่องการสรรหา
ครองอยู อัตราวางที่ยังไมไดบรรจุและอัตรากําลังประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตางๆของคณะ
พ.ศ.2562
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมพัฒนาอาจารยใช
ขอมูลการขออนุมัติการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา หลักเกณฑงานการเงินและการคลัง
และงบประมาณที่เบิกจาย
ของคณะศิลปศาสตร
การเผยแพรทางวิชาการใชขอมูลของศูนยวิจัยและขอมูล หลักเกณฑและประกาศสนับสนุนทุน
จากการรายงานผลปฏิบัติงานประจําป
วิจัยของคณะศิลปศาสตร
ขอมูลอาจารยอาจารยเกษียณของแตละสาขาวิชา
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ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ

ตัววัดผลลัพธ

รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากร -รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก (ภาพที่ 7.87)
มนุษย และงานฝายบริหารและ
- จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ (ภาพที่ 7.88)
ทรัพยากรมนุษย
- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการ (ภาพที่ 7.88.1)
จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น (ภาพที่ 7.89)
รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม - จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น (ภาพที่ 7.90)
ศูนยวิจัยคณะศิลปศาสตร
- อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ภาพที่ 7.91)
รองคณบดีฝายวิชาการ
- จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจํานวนอาจารยที่ไดรับ
เชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ภาพที่ 7.92)
- อัตราการคงอยูของบุคลากรสายวิชาการ (ภาพที่ 7.93)
-ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการของคณะ (ภาพที่ 7.102)
-ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวิจัย (ภาพที่ 7.103)
-ความพึงพอใจของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยที่มีตอการบริหารโครงการ (ภาพที่ 7.104)
-ความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ นโยบายการพัฒนา (ภาพที7่ .108)
-ผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ (ภาพที7่ .109)

ตารางที่ 6.7 กระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการ

กระบวนการยอย

ขอมูลประกอบการออกแบบ

ขอกําหนดหลัก

การบริหารงานบุคลากรสาย การพัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานวิถีชีวิตใหมใหกับ การสํารวจความตองการเบื้องตนของบุคลากร
สนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน
นําขอมูลจาการจัดใหมีโครงการ
จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสาย
สนับสนุน
จัดงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา
การสงเสริมใหสายสนับสนุนขอตําแหนงชํานาญกาญ
การสรางความผูกพันในองคกร

แผนยุทธศาสตรของคณะ

ทบทวนกระบวนการทํางานทุกป

ระเบียบดานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ขอมูลวุฒิการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนและความตองการของแตละ
ฝาย

ขอบังคับ มธ. ที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาตําแหนงชํานาญการ

ขอมูลคุณสมบัติเบื้องตนของสายสนับสนุนที่สามารถขอตําแหนงชํานาญ หลักเกณฑงานการเงินและการคลังของ
การได
คณะศิลปศาสตร
หลักเกณฑและประกาศสนับสนุน
ขอมูลจากสายสนับสนุนในการเสนอความเห็นเมื่อตองการจัดกิจกรรม ทุนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร
และขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของการไดรวมกิจกรรมตางๆ ที่
คณะไดจัดขึ้น
แบบสํารวจความผูกพันองคกร

ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ

ตัววัดผลลัพธ

รองคณบดีฝายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะฯ
ฝายบริหารและทรัพยากร
มนุษย

-รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกับบุคลากร
สายสนับสนุนที่สามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนด (ภาพที่ 7.105)
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ (ภาพที่
7.106)
- อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน (ภาพที่
7.107)
ความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอสวัสดิการ
นโยบายการพัฒนา (ภาพที7่ .108)
-ผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ (ภาพ
ที่7.109)

ตารางที่ 6.8 กระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน และการตลาดของคณะ
กระบวนการนําองคกร
การบริหารงบประมาณ การเงิน
และการตลาดของคณะ

กระบวนการยอย

ขอมูลประกอบการออกแบบ

การพึงพารายไดหนวยงานมากกวาการพึ่งพาเงิน
ไดจากรัฐบาล
การลดรายจาย
การเพิ่มรายได
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร
การลงทุน

-ขอมูลรายจาย
-ขอมูลรายได
-ขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
-ขอมูลการลงทุน
-ขอมูลการจัดสรรและการใชงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร

ขอกําหนดหลัก

ผูรับผิดชอบ/
ดําเนินการ

ตัววัดผลลัพธ

-การพึงพาตนเองในเชิงรายได รองคณบดีฝายการคลังและ -สัดสวนงบประมาณที่พึ่งพารัฐกับรายไดของหนวยงาน (ภาพที่7.129)
-มีงบประมาณจัดสรรไดเพียงพอ บริการสังคม
-สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย) (ภาพที7่ .130)
-มีงบประมาณเพื่อดําเนินการ
-สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน (ภาพที่ 7.131)
ตามพันธกิจของคณะฯ
-สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ภาพที่ 7.132)
-งบประมาณเงินรายไดสวนงานจัดสรรขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิติงานตามพันธกิจ
(ภาพที่ 7.133)
-สถานะเงินสะสมของคณะฯ (ภาพที่ 7.134)
-รอยละของจํานวนเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของคณะฯ (ภาพที่
7.135)
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(3) การปรั บ ปรุ ง การจั ด การศึ ก ษา วิ จั ย บริ ก าร และตอบสนองพั น ธกิ จ อื่ น ๆ และ
กระบวนการ ในการปรั บ ปรุ งกระบวนการของแต ล ะฝาย อาศัย หลัก PDCA คื อ PLAN-DO-CHECK-ACT
รายละเอียดดังนี้
(3.1) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 6.9 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562

การปรับกระบวนการในป 2563

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรไมไดเก็บขอมูลผูมีสวนได คณะศิลปศาสตรเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2566
สวนเสียอยางรอบดาน
โดยใชแนวทาง Outcome-Based Education คณะวางแผน
เก็ บ ข อ มู ล จากผูมี สว นไดสว นเสีย เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ไปปรับปรุง
หลักสูตรใหตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา
กระบวนการรับเขา
ทุ ก หลั ก สู ต รสามารถรั บ นั ก ศึ ก ษาได เ ต็ ม จํ า นวน แสดงให เ ห็ น ว า
กระบวนการรับเขามีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามไดทบทวนเกณฑการ
รับเขาและแจงปญหาในการจัดการระบบ TCAS ใหแตละสาขาวิชา
รับทราบเพื่อนําไปปรับเกณฑรับเขาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการรับเขา
มี ก ารปรั บ เกณฑ ก ารรั บ เข า ให รั ด กุ ม และชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ฝายวิชาการจัดทําเอกสารเกณฑการรับเขาของทั้ง
15 สาขาวิชาแบบเขาใจงายและเผยแพรในทุกชองทางเพื่อให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาถึงขอมูลไดมากยิ่งขึ้น

(3.2) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม
ตารางที่ 6.10 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม
ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป
2562

การปรับกระบวนการในป 2563

วารสาร ในป 2562 ไมมีการสํารวจความพึงพอใจการดําเนินงาน
วารสารอยางเปนทางการ มีเพียงขอมูลเชิงคุณลักษณะที่ผูตีพิมพ
บทความจากหนวยงานภายนอกและภายในไดแจงกอง บก ทาง
โทรศัพทถึงความสะดวกและความพอใจในงานบริการทางวารสาร

ปรับปรุงกระบวนการในการบริหารงานวารสารดังนี้
1.สํารวจความพึงพอใจการตีพิมพกับวารสารของคณะดานความ
พึงพอใจตอการบริหารโครงการ ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับ
2.จัดระบบทบทวนกระบวนการบริหารจัดการวารสาร

บริ ก ารสั ง คม งานบริ ก ารวิ ช าการได ป ระเมิ น การจั ด โครงการ
บริการสังคมทั้งแบบใหเปลา และแบบเก็บคาธรรมเนียม และเห็น
วาควรปรับกระบวนการการกําหนดทิศทางและกลุมผูรบั บริการให
ชัดเจน รวมทั้งกระบวนการประเมินการนําความรูไปใชประโยชน
จึงไดวิเคราะหปญหา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ตอไปในป 2563

1. กําหนดทิศทางและกลุมผูรับบริการให ชัดเจน เจรจาเพื่อหา
คูความรวมมือ และสํารวจความตองการในการอบรมเพื่อจัดคอร
สใหตรงกับกลุมเปาหมาย ในป 2563 คณะมีความรวมมือกับ รพ.
ระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการขยายตัวของ EEC ในฐานะที่
จะเปน Medical hub ในอนาคต
2. กระบวนการประเมินการนําความรูไปใชประโยชน หาคูความ
ร ว มมื อ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบประเมิ น ผลผู เ รี ย น โดยได เ จรจากั บ
บริษัท Feedback108 เพื่อสรางระบบประเมินผลผูเรียน

(3.3) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ
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ตารางที่ 6.11 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการการวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562

การปรับกระบวนการในป 2563

ฝ า ยวิ จั ย ฯได สํ า รวจป ญ หาและความต อ งการของบุ ค ลากรสาย
วิ ช าการ พบว า กลุ ม บุ ค ลากรระบุ ป ญ หาด า นความรู แ ละขาด
ประสบการณในการทําวิจัย ความตองการทุนวิจัยและทุนสนับสนุน
การผลิตงานวิชาการทุกประเภท เชน งานวิจัย การเขียนเพื่อตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย การเขียนตํารา เอกสารวิชาการ เปนตน

ฝายวิจัยฯปรับปรุงกระบวนการทํางานใน 2 ระดับหลักๆคือ
1. ระดับยุทธศาสตรหลักของงานวิจัยใหสอดคลองกับนโยบาย
หลักของคณะ ดําเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตรป 2563
ดังนี้
กลยุทธท่ี1 เรงรัดผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสรางสรรคที่
สอดคล อ งกั บ นโยบายชาติ ห รื อ จุ ด เด น ของคณะ/มหาวิ ท ยาลั ย
รวมถึงตอยอดงานวิจัย/นวัตกรรม สงเสริมการเผยแพรและการ
ประกวดผลงานไปสูระดับนานาชาติ
กลยุทธที่2 เพิ่มสัดสวนงานวิจัยดวยการสรางแรงบันดาลใจและ
บรรยากาศในการทําวิจัย
2. ปรั บ นโยบายงานวิ จั ย และกระบวนการให ส อดคล อ งกั บ
เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรชาวไทยและตางประเทศ จัดสรร
งบประมาณใหเหมาะสมกับประเภทงานวิชาการใหมากขึ้น ดังนี้
2.1 ปรับระเบียบประกาศทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
2.2 ฝกอบรมทักษะที่เปนพื้นฐานในการทําวิจัย,การตีพิมพ
2.3 สรางเพจงานวิจัยของคณะ
2.4 ปรับกลไกสนับสนุนการใชประโยชนของงานวิจัย

(3.4) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 6.12 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ
ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562

การปรับกระบวนการในป 2563

ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดนําผลจากการประเมินตัวชี้วัด
และกระบวนการในการรายงานป 2562 และข อ มู ล จากการ
ดําเนินการของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการมาทบทวนและดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการและแนวทางการทํางาน

1.การพั ฒ นาอาจารย ใ ห ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอกทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ดําเนินการปรับกระบวนการยื่น
ขอสมัครรับทุนการศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย
2.การสงเสริมใหขอตําแหนงวิชาการ รวมกับฝายวิชาการ จัดทํา
ขอมูลระยะเวลาที่ตองขอตําแหนงวิชาการและตอสัญญาจางใหม
3.การบริหารอัตรากําลังสายวิชาการ คณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนาอัตรากําลัง จัดทําแนวทางจัดสรรและบริหารอัตรากํ า ลั ง
คณะใหมและแจงใหทุกสาขาวิชาทราบถึงนโยบายการบริหารอัตรา
วาง

(3.5) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน
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ตารางที่ 6.13 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562

การปรับกระบวนการในป 2563

ฝายบริหารและทรัพยากรมนุษยไดนําผลจากการประเมินตัวชี้วัด 1.ดานการพัฒนาทักษะที่สงเสริมการทํางาน มีการอบรมทักษะที่
และกระบวนการในการรายงานป 2562 และขอมูลที่เกี่ยวของกับ สงเสริมการทํางานแบบปกติใหม และ WFH ดังนี้
การจัดการบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมมนา 1) อบรมแนวคิด OKRs (Objective and Key Results)
เชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกระบวนการทํางาน”มา ทบทวนและ
2) การสัมมนาทบทวนกระบวนการทํางานและนําขอมูลปญหา
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการทํางาน
ที่ไดจากกระบวนการทํางานของตัวเองมาปรับปรุง
2. มีจํานวนสายสนับสนุนไดตําแหนงชํานาญการมากขึ้นแตยังนอย
เทียบกับจํานวนสายสนับสนุนทั้งหมดจึงปรับกระบวนสงเสริม ดังนี้
1) สงเสริมเชิงรุกมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
2) ผลักดันใหแตละสวนงานสงเสริมบุคลากรยื่นขอพิจารณา
3. เปดโอกาสใหทุกฝายเสนอแผนการปรับปรุงการทํางาน ระบบ
สารสนเทศตางๆ ทั้งนี้ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

(3.6) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ การเงินการตลาด
ตารางที่ 6.14 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ การเงิน และการตลาดของคณะ
ผลการประเมินตัวชี้วัดและกระบวนการ/ขอมูลปอนกลับป 2562

การปรับกระบวนการในป 2563

งบประมาณ: ขาดกระบวนการควบคุมรายจายอยางมีประสิทธิภาพ 1. งบประมาณ: วิเคราะหปญหาการควบคุมรายจายพบวาขาด
การตลาด: จํานวนผูเขารับบริการมีนอยลง
การคํานวณตนทุนตอหนวยในการจัดการศึกษา จึงจัดอบรมการ
จัดทําตนทุนตอหนวย ลดรายจายประจําอื่นๆ ปรับนโยบาย
การจัดสรรงบฯ แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบและนําไปปฏิบัติ
2. การตลาด วิ เ คราะห ป จ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ทํ า ให
จํานวนผูรับบริการลดลง วางนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แขงขัน สื่อสารนโยบายใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ ดําเนินนโยบาย

ค. การจัดการเครือขายอุปทาน คณะฯ มีการจัดการเครือขายอุปทานทั้งในสวนคัดเลือกผูสงมอบ กําหนด
ตัวชี้วัดในการประเมินผูสงมอบ ใหขอมูลปอนกลับเพื่อชวยใหผูสงมอบนําไปใชปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 6.15 การควบคุมตนทุนดานการจัดการเครือขายอุปทาน
ผูสงมอบ
โรงเรียน
เปาหมาย

Input

กระบวน
การ
นักศึกษโครงการ การผลิต
ชางเผือกโครงการ บัณฑิต
เรียนดีในชนบท

คุณภาพ
นักศึกษา
เรียนเกง
ตามเกณฑ
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ประเด็นการประเมิน
เวลา
ประสิทธิผล
ตามเวลาที่ GPA มากกวา
กําหนด
3.5

ลูกคา
ราคา
นักศึกษา

ผูสงมอบ

Input

สถาน
แหลงเรียนรู
ประกอบการ
ที่ฝกงาน
บริษัท SCG ผูเขารวมอบรม
บริษัทเอกชน Smart
classroom
Zoom license

กระบวน
การ
การผลิต
บัณฑิต

คุณภาพ
ผานเกณฑ
คัดเลือก
ของคณะ

ประเด็นการประเมิน
เวลา
ประสิทธิผล
รับ นศ. ฝก ความพึง
งานไดตาม พอใจของ นศ
กําหนดเวลา
ตามกําหนด

คุณภาพ
ผลิตภัณฑ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ
คุณภาพ
บริการ

ตามเวลาที่
กําหนด
ตามเวลาที่
กําหนด
ตามเวลาที่
กําหนด

บริการสังคม
ผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิต

บริการตรวจสอบ การคลัง
บัญชี
งบประมาณ

ความพึง
พอใจของผูใช
ความพึง
พอใจของผูใช
ความพึง
พอใจของผูใช

ลูกคา
ราคา
นักศึกษา

คุมคากวาเมื่อ
เทียบกับคูเทียบ
คุมคากวาเมื่อ
เทียบกับคูเทียบ
คุมคากวาเมื่อ
เทียบกับคูเทียบ

นักศึกษา
อาจารย
นักศึกษา
อาจารย
ผูบริหาร สาย
สนับสนุน
ผูรับผิดชอบ

ตารางที่ 6.16 กระบวนการจัดการเครือขายอุปทาน
กระบวน
การ
สํารวจความ
ตองการของ
ผูใชงาน
การคัดเลือก

วัตถุประสงค

จัดซื้อพัสดุทตี่ รง
กับความตองการ
เวลาเหมาะสม
คัดเลือกผู
ใหบริการที่
เหมาะสมทีส่ ุด
การจัดซื้อ
คุณภาพตรง
ความตองการ
ตามกําหนด
บริการหลังขาย
การตรวจรับพัสดุ รับมอบตรง
ตามกําหนด ถูก
ตองครบถวน
การเบิกจาย
มีระบบเบิกจายที่
เปนระบบและ
ตรวจสอบได
การปรับปรุงระบบ ปรับปรุงการ
การดําเนินงาน
วิธีการบันทึก
รายการ พรอม
นําขอมูลเขาใช
ในระบบ ERP

วิธีการ/กิจกรรม
1) กําหนดคุณสมบัติ
2) จัดทําแผนการใชงาน

เครื่องมือ
ควบคุม
ระเบียบ
พัสดุ

ความถี่ใน
การควบคุม
ทุกรายการ

วิธีการ
รายงาน
รายการพัสดุ

เสนอราคา หรือการ
คัดเลือก

ระเบียบ
พัสดุ

ทุกรายการ

-

วิธีตกลงราคา
วิธีการคัดเลือก
วิธีประกวดราคา

ใบสั่งซื้อ
สั่งจาง
สัญญาจาง

ทุกรายการ รายงานการ
จัดซื้อ

งานพัสดุ

รายละเอียดในการตรวจรับ เอกสารตรวจ ทุกรายการ รายงานการ
การตั้งกรรมการตรวจรับ รับพัสดุ
ตรวจรับ

งานพัสดุ

ใบขอเบิกวัสดุ

ทะเบียน
เบิกจาย

การตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมกา เปลี่ยนชุด
รปรับปรุง ผูบริหาร
ระบบการ
ทํางานบริษัท
168Advisory

งานพัสดุ
หนวยงาน
สาขาวิชา
รองการคลัง
และบริการ
สังคม
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ทุกรายการ

เอกสารเบิก
พัสดุ
เอกสารการ
สอบทาน
ระบบการ
ทํางาน

สาขา หรือ
หนวยงาน
พัสดุ

ง. การจัดการนวัตกรรม คณะฯ ไดวางระบบในการบริหารนวัตกรรม โดยแบงนวัตกรรมออกเปน
4 ประเภทคือ นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ นวัตกรรมดานหลักสูตร นวัตกรรมโครงการตางๆ และนวัตกรรม
ดานทรัพยสินทางปญญา ในป 2563 คณะไดดําเนินการดานนวัตกรรม 2 ดาน คือ การบริหารจัดการ และหลักสูตร
ตารางที่ 6.17 การจัดการนวัตกรรม
Validate
วางแนวทางการสราง
นวัตกรรม

Implement
Review
นํานวัตกรรมไปใช ประเมินผลจาก
ผูใช สาขาวิชา

ผูใชงาน
ผูบริหาร
ศึกษาความเปนไปได และ
รางหลักสูตร เพื่อพิจารณา

สาขาวิชาหนวย
งานที่เกี่ยวของ
บริหารจัดการ
หลักสูตร

ที่ประชุม
กรรมการบริหาร
ทบทวนและ
ประเมินผล

ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร
คณะฯ กรรมการประจํา
คณะฯ กรรมการระดับ
มธ. ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
การจัดโครง รวบรวมความคิดเห็น
ประเมินความเปนไป วางแนวทางในการดําเนิน
การหรือกิจ ประเมินความตองการ ไดในการจัดโครงการฯ โครงการ
กรรมตางๆ จากผูมสี วนไดสวนเสีย หรือนวัตกรรมตางๆ
นักศึกษา บุคลากรสาย กรรมการบริหาร
การศึกษาความเปนไปได
สนับสนุนคูความรวมมือ โครงการ กรรมการ
การทดลองกับกลุม ตางๆ
ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล บริหารความเสี่ยง

ผูสอน
คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร

คณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร

จัดโครงการ

ประเมินผล
โครงการ

การบริหาร
จัดการ

ผูเกี่ยวของ
การสราง
หลักสูตร

Gather
รวบรวมขอมูลในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พิจารณาความเปนไปได
ในการสรางนวัตกรรม
ผูบริหาร สํานักงาน
เลขานุการ
รวบรวมความคิดเห็นผูม ี
สวนไดสวนเสียในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม
นักศึกษา ศิษยเกา ผูใช
บัณฑิต ผูประกอบการ
แนวทางของรัฐ

Assess
การประชุมผูบริหาร
เพื่อประเมินความ
เปนไปไดในการสราง
นวัตกรรม
กรรมการบริหาคณะฯ
กรรมการประจําคณะฯ
ประเมินความเปนไป
ไดในการสราง
หลักสูตรใหม
คณะกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร

กรรมการผูจดั
กรรมการบริหาร
โครงการกรรมการ คณะฯ กรรมการ
ประเมินโครงการ ประจําคณะ

การจัดการนวัตกรรมในป 2563
1. ดานการจัดการและการบริหารงาน ระบบเสนอขออนุมัติโครงการและประเมินผลโครงการ
ออนไลน คณะฯไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ พรอมทั้งการประเมินผลโครงการออนไลน
โดยมีจุดประสงคเพื่อใหสามารถเสนอขออนุมัติโครงการ ตรวจสอบและติดตามขั้นตอนการอนุมัติ การเบิกจาย คืนเงิน
และประเมินผลโครงการได และนําขอมูลไปใชไดทุกเมื่อ ผูบริหารสามารถตรวจสอบได และนําผลการดําเนินงานมา
วิเคราะหประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน และยังใชเปนฐานขอมูลใหกับฝายประชาสัมพันธอีกดวย
2. การพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการแปลในยุคดิจิทัล คณะฯ
ไดริเริ่มจะพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเล็งเห็นความตองการบัณฑิตที่เปนนักแปลอาชีพ และมีความสามารถในการ
พัฒนาเครื่องมือชวยแปลไดในอนาคต ทั้งนี้ ไดสรางความรวมมือและรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการเสร็จสิ้น
แลว ขณะนี้ อยูในขั้นตอนขออนุมัติเปดหลักสูตร ซึ่งคาดวาจะจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2566
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3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลระยอง ตามที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาศูนยพัทยา เพื่อเปน Medical hub ของ EEC คณะฯ จึงเล็งเห็น
โอกาสในการขยายฐานการจัดโครงการเพื่อบริการสังคมและไดสรางคูความรวมมือกับ รพ.ระยอง เพื่อจัดอบรมภาษา
ใหกับบุคลากร ทั้งนี้ ทาง รพ. ไดแจงวาตองการใหจัดอบรมภาษาจีน ภาษาเขมร และภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารใน
บริบทของการแพทย พรอมพัฒนาชุดคําศัพทเพื่อใหบุคลากรนําไปใชได ซึ่งจะดําเนินงานในป 2565
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
การควบคุ ม ต น ทุ น ของระบบปฏิ บั ติ ก าร คณะฯ ได ค วบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของ
ระบบปฏิบัติการโดยพิจารณาการดําเนินการ กลาวคือ การควบคุมตนทุนของระบบปฏิบัติการ พิจารณารอบเวลาการ
ทํางานของแตละสวน และปรับกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการทํางานซ้ําและขอผิดพลาด ลดตนทุนการ
ตรวจสอบและติดตามกระบวนการ และสรางสมดุลระหวางการควบคุมตนทุนและความตองการของผูเรียน

ภาพที่ 6.3 กระบวนการการควบคุมตนทุนของระบบปฏิบัติการ
1) ตนทุนในการผลิตบัณฑิต นําคา FTES มาพิจารณาในการวางแผนอัตรากําลัง
(1.1) บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 6.18 ขั้นตอน ปญหา และการควบคุมตนทุนดานบุคลากรสายวิชาการ
ขั้นตอน
พิจารณาปจจัยที่ทํา
ใหตนทุนสูง

ปรับกระบวนการ
เพื่อลดตนทุน

สื่อสารผูที่เกี่ยวของ

ปญหา
-จํานวนอัตราจางที่ไมสัมพันธกับความจําเปน
-ขาดการนํ า ค า FTES มาพิ จ ารณาอย า งเป น
ระบบเพื่อจัดสรรอัตรากําลัง
-การจางอาจารยพิเศษจํานวนมาก
-เกณฑการจัดสรรอัตราอาจารยไมไดคํา นึ ง ถึ ง
ตนทุนเรื่องคาใชจาย
-ขาดกระบวนการควบคุ ม การเป ด หมู แ ละ
นักศึกษาในหองของแตละรายวิชา
-ขาดเกณฑในการจางอาจารยพิเศษ
สาขาวิชาไมรับทราบนโยบาย

(1.2) บุคลากรสายสนับสนุน
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การควบคุมตนทุน
-วิเคราะหปญหา และพิจารณาทางแกปญหาใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

-นําคา FTES มาพิจารณาในการจัดสรรอัตรากําลัง
-คงจํานวนอัตราอาจารยโดยรวมไวเทาเดิม แตพิจารณา
ระบบการจัดสรรอัตราใหกับสาขาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
-พิจารณาแผนเปดหลักสูตรและจางอาจารยในภาพรวม
-กําหนดเกณฑในการขออัตรากําลัง การจางอาจารยพิเศษ
จัดทําเอกสารชี้แจงเรื่องกระบวนการอัตรากําลัง

ตารางที่ 6.19 ขั้นตอน ปญหา และการควบคุมตนทุนดานบุคลากรสายสนับสนุน
ขั้นตอน
พิจารณาปจจัยที่ทําให
ตนทุนสูง
ปรับกระบวนการเพื่อลด
ตนทุน

สื่อสารกระบวนการใหกับ
ผูที่เกี่ยวของไดรับรู
ประเมินผล

ปญหา
จํานวนอัตราจางบุคลากรสายสนับสนุนที่ใชงบ
รายไดหนวยงานมีมาก
ระบบการทํางานที่ซ้ําซอน
การขาดตัวชี้วัดความสําเร็จและการควบคุม
รายวัน
การขาดระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการ
ทํางาน
สาขาวิชา และโครงการไมรับนโยบาย
ขาดการประเมินผลกระบวนการลดตนทุน

การควบคุมตนทุน
คงจํานวนบุคลากรใหเทาเดิม และไมจัดสรรอัตรา
เพิ่มเติมในกรณีเกษียณอายุราชการ
-วางแผนบุคลากรในระยะสั้นและระยะยาวใหเปน
รูปธรรม โดยไมเพิ่มอัตราจาง
-นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
-ลดขั้นตอนการทํางาน
-ปรับโครงสรางของ สนง.เลขานุการและโครงการพิเศษ
จัดทําเอกสารภาระงาน ตัวชี้วัด และแผนการปรับปรุงให
ผูทีเกี่ยวของรับทราบ
ประเมินผลกระบวนการลดตนทุนในสวนของบุคลากร

2) การควบคุมตนทุนดานพลังงาน
ตารางที่ 6.20 การควบคุมตนทุนดานพลังงาน
พลังงาน

วัตถุประสงค

วิธีการ/กิจกรรม

เครื่องมือควบคุม

ไฟฟา

ลดการใช
พลังงานไฟฟา

-ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา
-นโยบายปดเปดแอร
-รณรงคลดใชไฟฟา
-รณรงคการประหยัดน้ํา
-ติดปายประชาสัมพันธ
การลดใชน้ํา
ลดการใชกระดาษ

รายงานขอมูลการ
ใชไฟฟา

น้ําประปา ลดการใชน้ํา

กระดาษ

ลดการใช
กระดาษ

รายงานขอมูลการ
ใชน้ํา
-ประชุมไรกระดาษ
-สารบรรณ
ออนไลน

ความถี่ใน
การควบคุม
อัตราการใช
ไฟฟาจาก
กองคลัง
อัตราการใช
น้ํารายเดือน
จากกองคลัง
ทุกเดือน

วิธีรายงาน

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ

รายงานคา
ไฟฟาทุก
เดือน
เอกสารขอมูล
การใช/จาย
คาน้ํา
การเบิกจาย
คาถาเอกสาร
ประจําเดือน

ฝายอาคาร
สถานที่ /งาน
แผน
ฝายอาคาร
สถานที่

รอยละของการใช
ทรัพยากรที่ลดลง
(ไฟฟา)
รอยละของการใช
ทรัพยากรลดลง
(ประปา)
รอยละของการใช
ทรัพยากรที่ลดลง
(กระดาษ)

ฝายบริหาร
ทั่วไป

ข. ความปลอดภั ยและการรัก ษาความปลอดภั ยบนโลกไซเบอร คณะฯ ไดมีการดําเนิ น การ
ในทางกายภาพโดยจัดใหมีหองสําหรับตั้ง Server โดยเฉพาะและมีกําหนดการเขาออกเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ
เทานั้น โดยหอง Server ไดมีการจัดทําตามมาตรฐานของหอง data center ตามปกติ เชน มีเครื่องปรับอากาศ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เปด 24 ชม. มีเครื่องสํารองไฟฟาปองกันอุปกรณตางๆและเพื่อความตอเนื่องในการ
ใชงาน เปนตน ในสวนของขอมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกสนั้นทางคณะฯ ไดมีการจัดการอยางเปนระบบ
โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ สิทธิ์การเขาใชและการเขาถึงขอมูลเพื่อความปลอดภัยของ
ขอมูลและมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสํารองขอมูลเพื่อนํามากูคืนในเวลาระบบมีปญหาเพื่อความตอเนื่องและ
เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
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ตารางที่ 6.21 การจัดการและดําเนินการดานสารสนเทศของคณะ
วิธีการทําใหเชื่อถือได
ฮารดแวร
คณะศิลปศาสตรโดยฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อวางแผน
จัดหาอุปกรณเพื่อใชงานของ
คณะ
ซอฟแวร
สงเสริมและจัดหาซอฟแวรที่
ถูกตองตามกฎหมายและ
เหมาะสมกับการใชงานของ
คณะ

วิธีการทําใหปลอดภัย

วิธีการทําใหใชงานงาย

บุคลากรหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ

-มีเจาหนาที่ประจําในการดูแลรักษา
ใหพรอมใชงาน รวมทั้งมีอุปกรณ
สํารองสําหรับการใชงาน มี
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-มีจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอตอ
การใชงาน ของบุคลากร
และบริการหนาชั้นเรียน
ของนักศึกษา

-เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-การรับประกันจากบริษัทที่ทํา
สัญญาการดูแลรักษาเปนรายป

-ใชซอฟแวรที่ถูกตองของ มธ.
-ใชซอฟแวรที่ถูกตองในการปองกัน
ไวรัสของมหาวิทยาลัย
-มีรหัสผานในการเขาใชงาน

-ระบบใชงานงายไม
ซับซอน
-ประชาสัมพันธและ
อบรมการเขาใชงาน

-เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(1) ความปลอดภั ย และ (2) ความต อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ วิ ธี ก ารดู แ ลสภาพแวดล อ มในการ
ปฏิบัติการใหปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุ ตรวจสอบ วิเคราะหสาเหตุ และการแกไข ทั้งนี้ในภาวะฉุกเฉิน คณะ
ผูบริหารรวมประชุมและวางแผนแกปญหาอยางรวดเร็ว และสื่อสารกับประชาคม โดยสามารถทําใหดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของคณะไดอยางตอเนื่อง และมีความปลอดภัยตอชีวิตของบุคลากร นักศึกษาและผูมาใชบริการ
ตารางที่ 6.22 การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
สาเหตุ
ภาวะฉุกเฉินทั่วไป
อัคคีภัย, น้ําทวม,
แผนดินไหว,
อาชญากรรม,
กอวินาศกรรม/
การขูวางระเบิด/
ภัยทางการเมือง/
การปดการจราจร
หรือผลกระทบ
จากโควิด

1.
2.
3.
4.
5.

ผลกระทบ
ดานอาคารสานที่ กรณีที่
ไมสามารถเขาใชได
ดานวัสดุอุปกรณทไี่ ม
สามารถเขามาใชได
ผลกระทบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บุคลากรไมสามารถเขา
มาปฏิบัติงานได
ผลกระทบดานคูค า เชน
นักศึกษาไมสามารถเขา
มาติดตอได

การจัดการ
1. แบงแผนการดําเนินการเปน 2 ระดับ (1) มาปฏิบตั ิงานได
บางสวน (2) มาปฏิบัติงานไมไดทั้งหมด
2.สื่อสารบุคลากรทุกกลุมถึงแผนและนโยบายการปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่แตละฝายรับผิดชอบ (1)
ติดตอเขาใชสถานที่การใชสถานที่ (2) จัดหาวัสดุอุปกรณหรือ
ใหยืมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน
การจัดซื้อโปรแกรม zoom การใหยืมเครื่องคอมพิวเตอร (3)
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ (4) การเตรียมบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานตามฉุกเฉิน (5) การใหขอมูลและชองทางติดตอเมื่อ
ตองประสานงานแตละฝาย (6) ติดตอสื่อสารกับผูรับบริการให
รับทราบขอมูลและวิธีการติดตอกับคณะ
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ผูรับผิดชอบ
คณบดี/
รองคณบดี
และหัวหนา
งานที่
รับผิดชอบแต
ละฝาย

7. ผลลัพธ (450 คะแนน)
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ
7.1ก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการที่มุงเนนลูกคา
1) ดานการเรียนการสอน ในป 2563/2564 คณะมีผลการดําเนินงานในสวนของดานการ
เรีย นการสอน ได แก คะแนนเฉลี่ ย ของนั กศึ ก ษาที่ เข า ทดสอบคุณ ลัก ษณะ GREATS (Next Generation
Leadership) /Entrepreneur /Digital skills ผลการสอบภาษาอังกฤษ รอยละของหลักสูตรที่ผานมาตรฐาน
และคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา รอยละของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกที่นําเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพ/เผยแพรผลงานในฐานขอมูล
ระดับชาติ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตอกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสงเสริมการทํางาน
หรือการศึกษาต อ และความพึ งพอใจของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่มีตอการจัดสถานที่ที่เหมาะสมต อ
การศึกษาเรียนรู และบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม ดังภาพที่ 7.1-7.21
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ภาพที่ 7.3 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษที่ ผ า น ภาพที่ 7.4 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน)
สอบผาน TU-GET ตามเกณฑ (CBT) (เกณฑ 61 คะแนน)
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50
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ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.5 รอยละของนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผา น ภาพที่ 7.8 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ผ า นเกณฑ ก ารทดสอบ
TOEIC ตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ 750 คะแนน)
ความสามารถดานภาษาที่สาม
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โครงการปกติ

โครงการพิเศษภาษาไทย

โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 7.16 เปรียบเทียบรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําทั้งสามกลุม
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ภาพที่ 7.15 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา ค.พิเศษ ภาษาอังกฤษ
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ภาพที่ 7.14 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการพิเศษภาษาไทย
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ภาพที่ 7.13 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําโครงการปกติ
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ภาพที่7.12คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพฯของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 7.11 รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ผานมาตรฐาน
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ภาพที่ 7.10 คาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพฯของหลักสูตรปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.9 รอยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ผานมาตรฐาน
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ภาพที่ 7.17 รอยละของนักศึกษา ป.โทและ ป.เอกที่นําเสนอ
ผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ และหรือตีพิมพฯ ระดับชาติ

0
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2563/64

ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.18 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ทุ น
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
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ภาพที่ 7.19 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดั บ ภาพที่ 7.20 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา ภาพที่ 7.21 บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม
ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ต อ กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รเพื่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ต อ การจั ด สถานที่ ที่ (จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใช
สงเสริมการทํางานหรือการศึกษาตอ
เหมาะสมตอการศึกษาเรียนรู
บัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม)

2) ดานการบริการสังคม ผลการบริการวารสารวิชาการ และการบริการโครงการบริการ
เพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บคาธรรมเนียม จํานวนการบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็ง
ให กั บ ชุ ม ชน การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องประเทศ ให โ อกาสแก ผู ด อ ยโอกาส จํ า นวนโครงการ
การศึกษา สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ในปงบประมาณ 2564 เปนไปตามภาพที่ 7.22-7.31
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ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.23 จํานวนบทความที่สงมาลงตีพิมพลงในวารสารวิชาการ
ของคณะฯ ในภาพรวม
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80
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ผลลัพธ์ TCI2

ภาพที่ 7.22 รอยละของวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ
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ภาพที่ 7.24 จํานวนบทความของบุคลากรภายในที่สงมาลงตีพิมพใน ภาพที่ 7.25 จํานวนบทความของบุคลากรภายนอกที่สงมาลงตีพิมพ
วารสารวิชาการของคณะฯ
ในวารสารวิชาการของคณะฯ
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ภาพที่ 7.26 จํานวนผูท่ีมาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบ ภาพที่ 7.27 จํานวนผูที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสั งคม
เก็บคาธรรมเนียม
แบบไมเก็บคาธรรมเนียม
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ผลลัพธ์ (ผู ้เข ้าร่วมทาง online)

ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.29 จํานวนคนที่เขารวมโครงการศิลปเสวนา

8

8

2560/61

2563/64

ภาพที่ 7.28 จํานวนชุมชนที่เขามารับบริการทางสังคม
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ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.30 จํานวนการบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งใหกับ ภาพที่ 7.31 จํานวนโครงการ การศึกษา สงเสริมและเผยแพร
ชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศฯ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

7.1ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
1) ดานการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานในปการศึกษาและปงบประมาณที่ผานมา
คณะมีอัตรารับนักศึกษาใหม อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อ
เทียบกับแผนที่กําหนดไว จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวมกิจกรรมในตางประเทศเมื่อ
เทียบกับที่กําหนดไวในแผน จํานวนนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ ดังภาพที่ 7.32-7.42.3
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ภาพที่ 7.32 อั ตรารั บ นั ก ศึ กษาใหมระดับ ปริ ญ ญาตรี เมื่อ เทียบกับ ภาพที่ 7.33 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (โครงการปกติ)
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ภาพที่ 7.34 อั ตรารั บ นั ก ศึ กษาใหมระดับ ปริ ญ ญาตรี เมื่อ เทียบกับ ภาพที่ 7.35 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีเมื่อเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (ค.พิเศษภาษาไทย)
แผนการรับนักศึกษาใหมที่กําหนด (ค.พิเศษภาษาอังกฤษ)
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ภาพที่ 7.38 อัตรารับนักศึกษาใหม โครงการปริญญาโทภาษาไทย
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ภาพที่ 7.39 อัตรารับนักศึกษาใหม ค.ปริญญาโทภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.40 อัตรารับนักศึกษาใหม ค.ปริญญาเอกภาษาไทย
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ภาพที่ 7.37 อัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 7.41 อัตรารับนักศึกษาใหม ค.ปริญญาเอกภาษาอังกฤษ
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาพที่ 7.42.2 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโททั้งหมด
เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 7.42.1 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด
เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณฯ
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1680
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ภาพที่ 7.42 เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
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คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ค่าเป้ าหมาย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพที่ 7.42.3 จํานวน นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอกทั้งหมด
เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2562/63

2563/64

ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.43 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับแผนที่กําหนด
ไว

หนา 87

2) ดานการบริการสังคม คณะฯ มีรอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่
กําหนดไวเพิ่มสูงขึ้น และสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว ดังภาพที่ 7.45
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ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.44 จํานวนนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติ ฝกงาน หรือเขารวม ภาพที่ 7.45 รอยละของผูเขารวมอบรมที่อยูครบตามระยะเวลาที่
กิจกรรมในตางประเทศเมื่อเทียบกับที่กําหนดไวในแผน
กําหนดไวในหลักสูตร (โครงการบริการสังคมแบบเสียคาใชจาย)

3) การเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ เ มื่ อ เที ย บกั บ คู เ ที ย บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ ด า น
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการทํ า งานเมื่ อ เที ย บกั บ คู เ ที ย บ ได แ ก คณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาจาก QS World Ranking by Subject ในสาขาตางๆ พบวา คณะศิลปศาสตร
ยังมีผลลัพธต่ํากวาคูเทียบในทุกสาขาวิชา
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คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพที่ 7.45.1 อันดับ สาขาวิชา Arts & Humanities เปรียบเทียบ
กับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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376
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50
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253

200
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101-150
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ภาพที่ 7.45.2 อันดับ QS สาขาวิชา Linguistics เปรียบเทียบกับ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2021
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151-200

200
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพที่ 7.45.3 อันดับ QS สาขาวิชา Geography & Area
Studies เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ

7.1ค ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
การแกไขปญหาของแมบาน/รปภ.และอัตราสวนสภาพคลองดานการเงิน (รายไดเทียบรายจาย) รอยละ
ของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และรอยละของนักศึกษาที่ติดตอเขามา
ที่ศูนยบริการทางจิตวิทยา และการปรึกษาที่ไดรับบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.) เปนไป
ตามภาพที่ 7.46-7.52
หนา 88
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ภาพที่ 7.46 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการแกไขปญหาของ ภาพที่ 7.47 อั ตราส ว นสภาพคล อ งด า นการเงิ น (รายได เที ย บ
แมบาน/รปภ.
รายจาย) (ป 2563/64 รอบ 9 เดือน)
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ภาพที่ 7.48 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ ภาพที่ 7.49 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ
เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ภาพรวม)
เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับปริญญาตรี)
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ปริญญาตรี
2562/63

บัณฑิตศึกษา
2563/64

ภาพที่ 7.50 รอยละของรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ ภาพที่ 7.51 เปรียบเทียบรายวิชาที่ปรับเปนการสอนออนไลนเมื่อ
เกิดเหตุการณฉุกเฉิน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
เกิดเหตุการณฉุกเฉินระหวางปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 7.52 รอยละของนักศึกษาที่ติดตอศูนยบริการทางจิตวิทยา
และการปรึกษาที่ไดรับบริการตามเวลาที่กําหนด (ภายใน 24 ชม.)

7.2 ผลลัพธดานลูกคา (80 คะแนน)
7.2ก ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ รียน
และลูกคากลุมอื่น ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ความ
ผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอคณะ และความพึง
พอใจของลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย(ศิษยเกา) ความพึงพอใจของผูรับบริการสังคม ทั้งในสวน
ของวารสารวิชาการ โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บคาธรรมเนียม 7.53-7.85
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ภาพที่ 7.53 ความพึ ง พอใจของนายจ า งที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ตาม ภาพที่ 7.54 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร
คุณลักษณะ GREAT
จัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของ ภาพที่ 7.56 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
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2561/62
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โครงการปกติ
โครงการพิเศษภาษาไทย
โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 7.57 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการของ ภาพที่ 7.58 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
จัดการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.59 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร ภาพที่ 7.60 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร
จัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
จัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
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ภาพที่ 7.61 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร ภาพที่ 7.62 ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมตอการบริหาร
จัดการของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย) จัดการของหลักสูตร บัณฑิตศึกษา (ค.พิเศษภาษาอังกฤษ)
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ภาพที่ 7.65 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในระดับปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.64 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม
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ภาพที่ 7.66 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.67 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวมระดับปริญญา
ปริญญาตรี (โครงการปกติ)
ตรี (โครงการพิเศษภาษาไทย)
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ภาพที่ 7.68 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.69 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในภาพรวม
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญาตรี
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ภาพที่ 7.70 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.71 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ)
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ภาพที่ 7.72 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ ภาพที่ 7.73 ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ในภาพรวมระดั บ
บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาไทย)
บัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ)
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ภาพที่ 7.75 จํานวนศิษยเกาที่มาเปนวิทยากร
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ภาพที่ 7.76 จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา
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ภาพที่ 7.77 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอคณะ

ภาพที่ 7.78 ความพึงพอใจของลูกคากลุม อื่นฯ (ศิษยเกา)
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ภาพที่ 7.78.1 ความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวน ภาพที่ 7.79 ความพึงพอใจของผูรบั บริการโครงการบริการสังคม
เสีย (ความพึงพอใจของผูรับบริการวารสารวิชาการของคณะ)
(โครงการอบรม) ในภาพรวม
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ภาพที่ 7.80 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคมแบบ ภาพที่ 7.81 ความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการบริการสังคม
ใหเปลา (โครงการอบรม)
แบบเสียคาใชจาย
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แบบให ้เปล่า

แบบเสียค่าใช ้จ่าย

ภาพที่ 7.82 เปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจของผู รับ บริ การโครงการ
บริการสังคม
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ภาพที่ 7.83 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคม ภาพที่ 7.84 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคมที่มี
ที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (ในภาพรวม)
ตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (โครงการบริการสังคมแบบใหเปลา)
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แบบให ้เปล่า

แบบเสียค่าใช ้จ่าย

ภาพที่ 7.85 ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการบริการสังคม ภาพที่ 7.86 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการโครงการ
ที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (แบบเสียคาใชจาย)
บริการสังคมที่มีตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้งสองประเภท

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร (80 คะแนน)
7.3ก ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ผลการดําเนินงานในดานบุคลากรสายวิชาการ และดาน
บุคลากรสายสนับสนุน เปนไปตามภาพที่ 7.87-7.109
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ภาพที่ 7.88 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ
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ภาพที่ 7.87 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก
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ภาพที่ 7.88.1 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่มี่ตําแหนงทาง
วิชาการ
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ภาพที่ 7.89 จํานวนอาจารยชาวไทยที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
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ภาพที่ 7.90 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ไดรับตําแหนงวิชาการที่ ภาพที่ 7.91 อัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน
สูงขึ้น
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
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ภาพที่ 7.92 จํานวนอาจารยที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ
หรือไดรับเชิญเปนผูพูดหลักในการประชุมทางวิชาการฯ
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาพที่ 7.93.2 รอยละของจํานวนอาจารยปริญญาเอก ตอจํานวน
อาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
19.00
18.50
18.00
17.50
17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
14.50

58.93
42.58

20.00
10.00
0.00

85.12

78.18

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 7.93.1 จํานวนอาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 7.93 อัตราการคงอยูของบุคลากรสายวิชาการ
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพที่ 7.93.3 รอยละของจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแต ผศ. ขึ้นไป ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 7.93.4 รอยละของจํานวนอาจารยชาวตางประเทศตอจํานวน
อาจารยทั้งหมด เปรียบเทียบกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 7.94.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรใน ภาพที่ 7.94.2 จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ตี พิ ม พ /
รายงานสืบ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ มวิ ชาการระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ เผยแพร ในวารสารวิ ช าการที่อ ยูฐานข อมู ลระดั บชาติ แ ละระดับ
(ขอมูลปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน)
นานาชาติ (Scopus) (ขอมูลปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน)
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ภาพที่7.94.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทตี่ ีพิมพ/เผยแพร ใน ภาพที่ 7.94.4 จํ า นวนครั้ ง ในการถู ก อ า งอิ ง บทความที่ ตี พิ ม พ /
วารสารวิ ช าการที่ อ ยู ฐ านข อ มู ล ระดั บ นานาชาติ (Scopus) (ข อ มู ล เผยแพร ในวารสารวิชาการที่อยูฐานฐานขอมูล Scopus ใน รอบ 5
ปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน)
ป (ขอมูลปปฏิทิน)
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ภาพที่ 7.94.5 อัตราสวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/ ภาพที่ 7.95 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลง
เผยแพร/จัดแสดงในฐานขอมูลเปาหมายระดับชาติและระดับนานาชาติ ทุนภายนอก (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
(Scopus) ตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
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ภาพที่ 7.95.1 จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยชาวตางประเทศที่ ภาพที่ 7.96 จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน
ได รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ (ข อ มู ล (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
ปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน)
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ภาพที่ 7.97 อัตราเงินทุนวิจัยระหวางทุนภายนอกเทียบกับแหลงทุน ภาพที่ 7.98 จํานวนตําราที่พิมพเผยแพรสูสาธารณะ (ปงบประมาณ
ภายใน (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
2564 ขอมูล 9 เดือน)
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ภาพที่ 7.99 ร อ ยละของโครงการวิ จั ย ที่ เ สร็ จ ตามเวลาที่ กํ า หนดไว ภาพที่ 7.100 จํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยทีอ่ นุมัติ
(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
เทียบกับที่กาํ หนดไวในแผน (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
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ภาพที่ 7.101 องคความรูว ิจัยที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ
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ภาพที่ 7.102 ความพึงพอใจของผูใชบริการวารสารวิชาการคณะ
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ภาพที่ 7.104 ความพึงพอใจของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยที่มีตอการ
บริหารโครงการ
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ภาพที่ 7.103 ความพึงพอใจของหนวยงานรับบริการวิจัย
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ภาพที่ 7.105 รอยละของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรสาย ภาพที่ 7.106 จํานวนบุคลากรที่ไดรับตําแหนงชํานาญการ
สนับสนุนที่สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
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ภาพที่ 7 .107 อั ต ราการคงอยู ข องบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น (ข อ มู ล ภาพที่ 7.108 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมตอ
ปงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน)
สวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา
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ภาพที่ 7.109 ผลการสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลดูแลองคกร
7.4ก ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร และการสรางประโยชนใหสังคม คณะ
มีผลประเมินในสว นของการถา ยทอดแผนกลยุทธคณะฯ ความพึงพอใจของผู มีสว นได เสีย ที่มีต อการ
บริหารงานของผูบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละของการใชทรัพยากร และพลังงานที่ลดลง ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอคณะ จากการ
ไดรับสนับสนุนบริการทางวิชาการ หรือความชวยเหลืออื่นๆ ดังภาพที่ 7.110-7.127
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ภาพที่ 7.111 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสยั ทัศน แผน
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (นักศึกษา)
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ภาพที่ 7.110 รอยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศนและแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
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ภาพที่ 7.112 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสยั ทัศน แผน
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (ผูปกครอง)

ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.113 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสยั ทัศน แผน
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวไทย)

หนา 97
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ภาพที่ 7.115 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสยั ทัศน แผน
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
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ภาพที่ 7.114 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสยั ทัศน แผน
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (บุคลากรสายวิชาการชาวตางชาติ)
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ภาพที่ 7.116 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสยั ทัศน แผน
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (กรรมการบริหารคณะฯ)

ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.117 ความพึงพอใจตอการสื่อสารขอมูล วิสยั ทัศน แผน
ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน (ผูใชบัณฑิต)

10. หลักมุง่ เน ้นประชามติ

3.82

9. หลักความเสมอภาค

3.87

8. หลักนิตธิ รรม

3.9

7. หลักการกระจายอํานาจ

4.13

3.74

6. หลักการมีสว่ นร่วม
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5. หลักความโปร่งใส
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4. หลักภาระความรับผิดชอบ
3. หลักการตอบสนอง
2. หลักประสิทธิภาพ
1. หลักประสิทธิผล
ภาพรวม
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ภาพที่ 7.118 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
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ภาพที่ 7.119 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่ ภาพที่ 7.120 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่
กําหนด
กําหนด กลุมบุคลากรสายวิชาการ (ไมมีขอรองเรียน)
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ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.121 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่ ภาพที่ 7.122 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่
กําหนด กลุมบุคลากรสายสนับสนุน (ไมมีขอรองเรียน)
กําหนด กลุมนักศึกษา
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ภาพที่ 7.123 รอยละของการจัดการขอรองเรียนตามระยะเวลาที่ ภาพที่ 7.124 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง
กําหนด กลุมผูปกครอง(ปงบประมาณ 2563-2564 ไมมีขอรองเรียน) (ไฟฟา)
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ภาพที่ 7.125 ร อ ยละของการใช ท รั พ ยากรและพลั ง งานที่ ลดลง ภาพที่ 7.126 รอยละของการใชทรัพยากรและพลังงานที่ลดลง
(ประปา)
(กระดาษ)
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ภาพที่ 7.127 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอคณะ จากการไดรับ
สนับสนุนบริการทางวิชาการ หรือความชวยเหลืออื่นๆ

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ
7.5ก ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด ในปงบประมาณ 2564 คณะฯ มีผลลัพธดาน
งบประมาณ การเงิน และตลาด ดังภาพที่ 7.128-7.134
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ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.128 สัดสวนงบประมาณที่ พึ่งพารั ฐกับ รายไดของหนว ยงาน ภาพที่ 7.129 สถานะการเงินรายไดของคณะ (รายได/รายจาย)
(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน)
(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 6 เดือน)
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ภาพที่ 7.130 สัดสวนรายไดจากการเรียนการสอน (ปงบประมาณ 2564 ภาพที่ 7.131 สัดสวนรายไดจากการบริการวิชาการ (ปงบประมาณ
ขอมูล 6 เดือน)
2564 ขอมูล 6 เดือน)
13.82

15
10
5
0

8.61

7.56

8

8

9.94

628.65

630

614.64

620
610

8

8

600

600

2562/63

2563/64

600

2560/61

2561/62
ค่าเป้ าหมาย

2562/63

2563/64

590

ผลลัพธ์

ค่าเป้ าหมาย

ผลลัพธ์

ภาพที่ 7.132 งบประมาณเงิ น รายได ส ว นงานจั ด สรรขั บ เคลื่ อ น ภาพที่ 7.133 สถานะเงินสะสมของคณะฯ (ปงบประมาณ 2564
ยุ ท ธศาสตร สู ก ารปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ (รายได / รายจ า ยจริ ง ) ขอมูล 9 เดือน)
(ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
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ภาพที่ 7.134 รอยละของจํานวนเงินสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุ นใน ภาพที่ 7.135 คะแนนการประเมินแผนกลยุทธ (ประมาณการจาก
รูปแบบตางๆ ของคณะฯ (ปงบประมาณ 2564 ขอมูล 9 เดือน)
การประเมินรอบ 6 เดือน)

7.5ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การประเมินผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เปน
การประเมินจากคะแนนการประเมินแผนกลยุทธในปงบประมาณ 2564 ผลประเมินดังภาพที่ 7.135
หนา 100

