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โครงร่างองค์กรวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 

P.1 ลักษณะองค์การ 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ  

   วิทยาลัยสหวิทยาการ มีจุดเริ่มต้นจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์           
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มาตั้งแต่ พ.ศ.2542 ก่อนยกสถานะขึ้นเป็นคณะท่ี
ชื่อว่า “วิทยาลัยสหวิทยาการ” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารศูนย์ลำปาง พ.ศ.2546 เพ่ือ
ทำหน้าที ่เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ประยุกต์ต่าง ๆ ตลอดทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย 
 ต่อมาใน พ.ศ.2549 เมื่อมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยุบบัณฑิตวิทยาลัยลง จึงได้มีการนำหลักสูตรอีก 2 
หลักสูตร ณ ท่าพระจันทร์ ซึ่งสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ทำให้วิทยาลัยมี                 

การบริหารงานทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง โดยครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษานับแต่นั้นเป็น
ต้นมา และได้ขยายการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยใน พ.ศ. 2556 ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ณ ท่าพระจันทร์ และได้ขยายหลักสูตรดังกล่าวไปท่ีศูนย์ลำปางในปีถัดมา 

(1) หลักสูตรและบริการ 
   วิทยาลัยสหวิทยาการมีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรี 
2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยมี
จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,055 คน แบ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,004 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.17 
และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 51 คน (ร้อยละ 4.83) ดังรายละเอียดตามตารางท่ี P.1ก(1)-1  

ตารางท่ี P.1ก(1)-1 หลักสูตร จำนวน และร้อยละของนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตร รวม 
จำนวนและร้อยละของนักศึกษา 
จำแนกตามศูนย์ศึกษา 

ท่าพระจันทร ์ ลำปาง รังสิต 
1. ระดับบัณฑิตศึกษา 51 (4.83%)    

1.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการ  29 (2.75%) - - 
1.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และ 
     เพศวิถีศึกษา 

 22 (2.09%) - - 

2. ระดับปริญญาตรี 1,004 (95.17%)    
    2.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  - 491 (48.90%) - 
    2.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ 
         เศรษฐศาสตร์ 

 513 (48.63%)  - 

รวม 1,055 (100.00%)    

 
   วิทยาลัยได้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเน้น (1) ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง              
ทั้งการบรรยายในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนเพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้จากประสบการณ์จริง (2)              
การทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้งในและต่างประเทศ (3) การเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง 
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  สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลันเน้นการบรรยาย อภิปรายทางวิชาการอย่างเข้มข้น รวมท้ัง        
การเรียน การสอนลักษณะ Research-based learning เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการวิจัยของตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว วิทยาลัยยังมีบริการอื่น ๆ คือ การวิจัยและ             
การบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหวิทยาการ” (Center 
for Interdisciplinary Research and Academic Services: CIRAS) เพื ่อให้เป็นหน่วยงานกลางของวิทยาลัยใน        
การบริหารจัดการด้านการวิจัย (การให้บริการ : ให้คำปรึกษาและวิจัยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน) การบริการ
วิชาการและการจัดการความรู้ (การให้บริการ : จัดสัมมนา ประชุม อบรม และกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ รวมท้ังกิจกรรม
ช่วยเหลือและช้ีแนะแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่สังคม) 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
    วิทยาลัยมีปณิธานในการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัยเชิงสหวิทยาการ เพื่อให้บัณฑิต       
มีความรอบรู้ทางวิชาการและทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก เพื ่อเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน                
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี P.1ก(2)-1 

ตารางท่ี P.1ก(2)-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก 
หัวข้อ สาระสำคัญ 
วิสัยทัศน ์
(Vision) 

สถาบันวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตและสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 

พันธกิจ 
(Mission) 

1. จัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ 

2. สร้างความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ โดยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค ์และเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 

3. ให้บริการทางวิชาการที่มาจากความรู้และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการและการพัฒนาของ
สังคมและประเทศ   

4. บริหารจัดการองค์กรใหส้ามารถบรรลุประสิทธิผล โดยอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
จุดประสงค ์
(Purpose) 

1. ทุกหลักสูตรเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตามแนวคิด “GREATS” ของมหาวิทยาลัย 
3. ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือช่องทางอืน่ ๆ ที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
5. บริหารจัดการองค์กรโดยอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 
(Value) 

College of Interdisciplinary Studies – Thammasat University: CISTU 
• C: Contribution to knowledge การสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 
• I: Inclusive growth การเป็นองค์กรที่เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
• S: Social responsibility การสร้างสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม 
• T: Team effectiveness การเป็นองค์กรที่มุ่งประสิทธิผล โดยอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 

• U: User friendly การผลิตบัณฑิต การสรรสร้างองค์ความรู ้และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
และประเทศ 
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ตารางท่ี P.1ก(2)-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก (ต่อ) 
หัวข้อ สาระ 

สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 

การบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาเพื่อผลิตบัณฑิต และสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
วิทยาลัยมีบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 97 คน แบ่งเป็น บุคลากร

สายวิชาการ จำนวน 38 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงตามหลักสูตรที่ทำการสอน 
และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 29 คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี P.1ก(3)-1 และ P.1ก(3)-2 

ตารางท่ี P.1ก(3)-1 จำนวนและลักษณะบุคลากรสายวิชาการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนอาจารย์

ที่ลาศึกษาต่อ 
จำนวนอาจารย์

ที่ปฏิบัติงานจริง ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 5 5 0 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 6 11 17 0 17 
อาจารย ์ 0 15 8 23 8 15 
รวมทั้งหมด 0 21 24 45 8 37 

ตารางท่ี P.1ก(3)-2 จำนวนและลักษณะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการ

การเงินและบัญช ี
เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป พนักงาน

สถานที ่
รวม 

ปก. ชน. ปก. ชน. ปก. ชน. 
พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างงบคลัง 4 3 3 - 2 1 1 14 
พนักงานส่วนงาน 3 - - - - - - 3 
พนักงานเงินรายได้ (ประจำ) 4 - - - 2 - - 6 
พนักงานเงินรายได้ (ชั่วคราว) 1 - 3 - 1 - 1 6 

รวม 29 
หมายเหตุ: ปก. = ระดับปฏิบัติการ, ชน. = ระดับชำนาญการ 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีบทบาทร่วมในการบริหาร
วิทยาลัยผ่านการประชุมประชาคมอาจารย์ปีละ 2 คร้ัง และการสัมมนาบุคลากรประจำปีของวิทยาลัย  

  ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายด้านบุคลากรที่สำคัญ ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด            
คือ การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลายสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่ พ.ศ.2558 นำไปสู่เกณฑ์         
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเข้มงวดมากขึ้น นำมาซึ่งความท้าทายที่วิทยาลัยจะต้อง
สนองตอบต่อความคาดหวังของบุคลากร ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี P.1ก(3)-3 
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ตารางท่ี P.1ก(3)-3 ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร 
                                                                กลุ่มบุคลากร 
ความต้องการและความคาดหวัง 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ด้านความมั่นคงในอาชีพ 
1. การได้รับการต่อสัญญาจ้างเมื่อถึงกำหนด ü ü 
2. การมีตำแหน่งทางวิชาการ หรือระดับความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น ü ü 
3. การได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ü 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และบรรยากาศการทำงาน 
1. การมีทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือทุนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะ ü ü 
2. การมีสวัสดิการที่นอกเหนือไปจากสวัสดิการขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย ü ü 
3. การมีผู้บริหารที่มีความยุติธรรมในการมอบหมายภาระงาน 
4. และการประเมินความดีความชอบ 

 ü 

5. การมีผู้บริหารที่ขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ü  
6. การมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร  ü ü 

(4) สินทรัพย์ 
   (4.1) อาคารสถานท่ี 

   วิทยาลัยมีที่ทำการ ณ ศูนย์การศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ ณ     
อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ และช้ัน 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 ซ่ึงเป็นอาคารท่ีมีการใช้สอยร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยที่สำคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่เป็นของวิทยาลัย ได้แก่ ห้องเรียน และ         
ห้องคอมพิวเตอร์ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี P.1ก(4)-1 

ตารางท่ี P.1ก(4)-1 พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน 

ประเภทของพื้นที่ใช้สอยที่สำคัญ 
จำนวน (ห้อง) 

ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง 
1. ห้องบรรยายขนาด 98 ที่นั่ง (อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ) 1 - 
2. ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง  

(ห้องบรรยาย 802 และ 803 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค ์1) 
2 - 

3. ห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง (อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ) 3  
4. ห้องบรรยายขนาด 25 ที่นั่ง (อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ) 1  
5. ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ห้องคอมพิวเตอร ์ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค ์1) 
1 - 

6. ห้องกิจกรรมนักศึกษา (อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ) 1 - 
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   สำนักงานศูนย์ลำปาง ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น โดยไม่มีพื้นที่ใช้สอยที่สำคัญใน
การผลิตบัณฑิตท่ีเป็นของวิทยาลัยเอง แต่ใช้อาคารสถานท่ีร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย เพราะการบริหาร
อาคารสถานท่ีเป็นภารกิจโดยตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
   (4.2) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีสำคัญ  
   วิทยาลัยสหวิทยาการมีอุปกรณ์เพื ่อจัดการศึกษาและการวิจัยที ่สำคัญคือ คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์มัลติมีเดีย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
   (5.1) การศึกษา 
   กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 กฎกระทรวงว ่าด ้วยระบบ หลักเกณฑ์และว ิธ ีการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา พ .ศ .2553 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบเหล่านี้คอยกำกับให้วิทยาลัยต้องรักษามาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณสมบัติของอาจารย์ 
โครงสร้างสูตร และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
   (5.2) การวิจัย  
   กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุน
วิจัยของคณะ พ.ศ. 2555 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง แนวทางปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2556 และประกาศวิทยาลัย             
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหวิทยาการ พ.ศ. 2559 ระเบียบเหล่าน้ี
คอยกำกับการบริหารงานวิจัยเพื่อให้คณาจารย์มีทุนในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อการหารายได้เข้าสู่
วิทยาลัยในกรณีท่ีคณาจารย์ไปรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   (5.3) การบริหาร  
   กฎระเบียบข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารภายในส่วนงาน พ.ศ. 
2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน        
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2556 (อยู่ระหว่างเสนอแก้ไข) ระเบียบเหล่านี ้คอยกำกับการบริหาร ทั้งด้าน             
การบริหารงานท่ัวไป การเงิน งบประมาณ พัสดุ และสวัสดิการของบุคลากร 
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ข. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 
(1) โครงสร้างองค์การ 

  วิทยาลัยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด อยู่ในตำแหน่งวาระละ 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งทำหน้าที่สรรหาและประเมินผลการทำงานของคณบดีทั้งขณะที่ยังอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง
และเม่ือพ้นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว ท้ังน้ีในระดับวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ
สูงสุดที่กำกับดูแลการบริหารงานของวิทยาลัย มีคณบดีเป็นประธาน และมีกรรมการจากทั้งผู้บริหารวิทยาลัยระดับ
รองคณบดี ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 15 คนมีอำนาจหน้าท่ี
ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 อยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี โครงสร้างการบริหารงาน
และสายการบังคับบัญชาของวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้แสดงรายละเอียดตามแผนภูมิท่ี P.1ข(1)-1 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   วิทยาลัยมีผู้เรียน คือ นักศึกษาปัจจุบันซึ่งได้เรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับ
บริการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีสาระการเรียนรู ้ที ่ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง รวมทั้งมีสิ ่งอำนวย            
ความสะดวกและบริการทางการศึกษาท่ีดี มีข้อมูลและคำแนะนำด้านการศึกษาท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางท่ี P.1ข(2)-1 

ตารางท่ี P.1ข(2)-1 ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา 
กลุ่มนักศึกษา 

ความต้องการและความคาดหวัง 
ป.ตร ีลำปาง ป.ตร ีทพจ. บัณฑิตศึกษา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและความมีมาตรฐานด้านหลักสูตร ü ü ü 
1.2 การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานเท่ากับศูนย์อื่นของมหาวิทยาลัย ü   
1.3 การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เอื้อต่อการสำเร็จการศึกษา   ü 
1.4 การมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระวิชา  ü ü ü 
1.5 การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำ ü ü  
1.6 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    
2. ด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 
2.1 การมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าหลักสูตรที่เรียน ณ ศูนย์รังสิต   ü  
2.2 การมีห้องทำงานสำหรับบัณฑิตศึกษา   ü 
2.3 การมีหอพักที่สะดวกสบายและราคาย่อมเยา ü   
2.4 การมีห้องสมุดเฉพาะทาง และการเข้าถึงระบบสืบค้นด้านวิชาการ และการปฏิบัติการ ü ü ü 
2.5 การจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่นักศึกษา ü ü ü 
2.6 การจัดห้องให้คำปรึกษาเพื่อจัดการความเครียดแก่นักศึกษา ü ü ü 

 
   ปัจจุบันวิทยาลัยยังไม่มีลูกค้ากลุ่มอื่นที่ชัดเจน แต่มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครองของ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และชุมชน ซึ่งมีความต้องการและความคาดหวัง ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี    
P.1ข(2)-2 
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ตาราง P.1ข(2)-2 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ชุมชน 

1. นักศึกษาได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ü    
2. นักศึกษาได้รับส่ิงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ü    
3. บัณฑิตมีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ü ü   
4. บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆมีความมุ่งม่ันและรับผิดชอบต่องาน  ü   
5. วิทยาลัยมีความก้าวหน้ามีช่ือเสียงและเกิดเป็นความภาคภูมิใจ ü  ü  
6. การได้รับข่าวสารจากวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง และได้รับการยกย่องจากวิทยาลัยเม่ือ
ประสบความสำเร็จ 

  ü  

7. การนำองค์ความรู้ไปช่วยแนะนำหรือแก้ปัญหาให้กับสังคม    ü 
 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
      วิทยาลัยทำงานร่วมกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่สำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
องค์กรเอกชน/ราชการ/ระหว่างประเทศ และสมาคมศิษย์เก่า โดยแต่ละกลุ ่มมีบทบาทในระบบงาน ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ P.1ข(3)-1 รวมทั้ง มีข้อกำหนดของโซ่อุปทานและกลไกการสื่อสารกับผู้ส่งมอบและคู่             
ความร่วมมือ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี P.1ข(3)-2 

ตาราง P.1ข(3)-1 บทบาทของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือของวิทยาลัยในระบบงานด้านต่าง ๆ 
กลุ่มผู้ส่งมอบและคู่ความ

ร่วมมือ 
การพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 
การจัดบริการสนับสนุน

นักศึกษา 
การวิจัย การบริหาร 

มหาวิทยาลัยคู่สัญญา การแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
อาจารย์ 

- การทำวิจัยร่วม หรือการ
เป็น host institution 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 

องค์กรเอกชน/ราชการ/ 
ระหว่างประเทศ 

การดูงาน และการฝึกงาน
ของนักศึกษา 

- การเป็นเครือข่ายเพ่ือการ
วิจัย 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 

สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้จ้างงาน การแนะนำช่องทางการ
ทำงานแก่นักศึกษา 

เครือข่ายแหล่งข้อมูลวิจัย การระดมทุน  
และการประชาสัมพันธ์ 

 
ตาราง P.1ข(3)-2 ข้อกำหนดของโซ่อุปทานและกลไกการส่ือสารกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

กลุ่มผู้ส่งมอบและ

คู่ความร่วมมือ 
ข้อกำหนดของโซ่อุปทาน มีข้อตกลงที่เป็นทางการ

หรือไม ่
ช่องทางใน 
การสื่อสาร 

ความถี่ใน 
การสื่อสาร 

โรงเรียนมัธยม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

ยังไม่มี โทรศัพท์, กิจกรรม 
ออกค่าย, แผ่นพับ, Road 

Show 

ปีละ 1-2 คร้ัง 

มหาวิทยาลัย

คู่สัญญา 
การปฏิบัติตามข้อตกลงบนหลักการได้

ประโยชน์ร่วมกัน 
มี เข้าพบ และอีเมล์ ตามความจำเป็น 

องค์กรเอกชน/
ราชการ/ 

ระหว่างประเทศ 

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และให้
ความเห็นเพ่ือนำข้อมูลกลับมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

ยังไม่มี อีเมล์ และโทรศัพท์ ปีละ 1-2 คร้ัง 

สมาคมศิษย์เก่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการระดม
ทุนและการประชาสัมพันธ์ 

ยังไม่มี ประชุม อีเมล์ และ
โทรศัพท์ 

ปีละ 1-2 คร้ัง 
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แผนภาพท่ี P.1ข(1)-1 โครงสร้างการบริหารงานและสายการบังคับบัญชา 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ลำดับในการแข่งขัน 
       จากการสำรวจฐานข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ          
พลเรือน (ก.พ.) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีหลักสูตรที่ใช้คำว่า  “สหวิทยาการ” เป็นชื่อสาขาวิชาอยู่ทั้งส้ิน 
34 หลักสูตร ดังตาราง P.2ก(1)-1  

ตารางท่ี P.2ก(1)-1 จำนวนหลักสูตรท่ีใช้คำว่า “สหวิทยาการ” เป็นช่ือสาขาวิชา  
(จำแนกตามระดับการศึกษาและประเภทของสถาบันอุดมศึกษา) 

ประเภทของสถาบัน 
จำนวนหลักสูตร 

จำนวนรวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. มหาวิทยาลัยของรัฐดั้งเดิม 2 2 5 9 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 3 2 20 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน 2 2 1 5 

รวม 19 7 8 34 

 
จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมนั้นมีหลักสูตรจำนวน 9 หลักสูตรที่ใช้คำว่า “สหวิทยาการ” ในช่ือ

สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรของวิทยาลัยสหวิทยาการจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ส่วนอีก 7 หลักสูตรที่เข้าข่าย
เป็นคู่แข่ง ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
     ปัจจัยสำคัญจากทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของ

วิทยาลัยน้ันปรากฏในตาราง P.2ก(2)-1 ดังน้ี 
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ตาราง P.2ก(2)-1 การเปล่ียนแปลงสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อวิทยาลัย 

การเปลี่ยนแปลง 
ระยะเวลาที่จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลง (ปี) 

ผลกระทบ 
(บวกหรือลบ) 

การบริหาร 
การเรียน 

การสอน และวิจัย 
การเปลี่ยนแปลงภายนอก มธ. 
1. โครงสร้างประชากรในวัยเด็กของไทยลดลงทำให้จำนวน
นักเรียนที่จะเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยลดลงไปด้วย  

เกิดขึ้นแล้ว ลบ - 

2. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของตลาดอุดมศึกษาไทยทั้งหลักสูตรภาค
ภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาต ิ

เกิดขึ้นแล้ว ลบ - 

3. แนวโน้มที่จะเกิดหลักสูตรแนวสหวิทยาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น  

3-5 ป ี ลบ บวก 

การเปลี่ยนแปลงภายใน มธ.  
1. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้วิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
ทำให้ต้องพึ่งตนเองทางการเงินมากขึ้น 

เกิดขึ้นแล้ว ลบ ลบ 

2. การที่คณะอื่น ๆ ของ มธ. เปิดหลักสูตรเชิงสหวิทยาการเพิ่ม
มากขึ้น 

เกิดขึ้นแล้ว ลบ บวก 

3. มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ โดยผูกเรื่องดังกล่าวเข้ากับการต่อ
สัญญาจ้าง  

เกิดขึ้นแล้ว ลบ บวกและลบ 

  
  (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
  ข้อมูลจาก QS University Ranking: Asia 2016 ซึ่งสำรวจมหาวิทยาลัย 351 แห่งในเอเชียพบว่า 

มีมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ชื่อว่า “สหวิทยาการ” แล้วอยู่ในการจัดอันดับของ QS อยู่เพียง 3 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ซ่ึงมีข้อมูลเปรียบเทียบดังตารางท่ี P.2ก(3)-1 

ตารางท่ี P.2ก(3)-1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ข้อมูลจาก QS University Ranking: Asia 2016) 

มหาวิทยาลัย 
(อันดับ) 

คะแนน (100 คะแนน) 

คะแนน

ภาพรวม 
ชื่อเสียงทาง

วิชาการ 

ชื่อเสียงใน

สายตา

นายจ้าง 

บุคลากรที่มี

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

อาจารย์

ต่างชาต ิ

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน

ต่างชาติที่

รับเข้า 

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน

ต่างชาติที่

ส่งออก 
ม. ธรรมศาสตร ์(101) 47.40 58.30 63.60 59.70 37.10 27 28.40 
ม. ขอนแก่น (165) 34.30 46.50 67.10 22.70 15 19.70 ไม่มีข้อมูล 
มจพ. ลาดกระบัง (251) 24.40 24.90 49.70 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 
  จากตารางที่ P.2ก(3)-1 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอื่น ๆ 

เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านชื่อเสียงในสายตานายจ้างที่ได้คะแนนน้อยกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
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ดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบในภาพรวมเท่านั้น ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบอื่น ๆ ก็มักจัดแยกตามสาขาวิชา ซึ่งยังไม่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการซ่ึงเป็นการบูรณาการหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีสำคัญซ่ึงมีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยน้ันตามท่ีแสดง

ในตารางท่ี P.2ข(3)-1  

ตารางท่ี P2ข(3)-1 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
ด้าน ความได้เปรียบ ความท้าทาย 

หลักสูตรและบริการ • การบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาเพื่อผลิต
บัณฑิต และสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 

 

• แนวโน้มในปัจจุบันที่จะต้องปรับการเรียนการสอนให้
เป็นหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับตลาดผู้เรียนที่ไม่ใช้

ภาษาไทย 
• อุปทานของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์มีมากเกินกว่า
ความต้องการของตลาด 

การปฏิบัติการ • การอยู่ใกล้ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้
สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชา  

• การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเน้นการบรรยาย 
และยังขาดเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ 
• การขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้
ประกอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ  

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
• การมีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ณ มธ.ศูนย์ลำปางอย่างต่อเนื่อง  

• การมีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของท้องถิ่นในบริเวณของ มธ.  
ท่าพระจันทร์ ยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับโครงการ
บริการวิชาการ ณ ศูนย์ลำปาง 

บุคลากร • บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างน้อย  
• อาจารย์ที่มีวุฒิป.เอก และอยู่ระหว่างศึกษาต่อป.เอก มี
จำนวนเกินร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมด  

• สวัสดิการพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลดำเนินการ 

1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี 
2. ระบบการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดใน กพร. 
3. ระบบการประเมินคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
4. ระบบการให้ผลตอบแทน รางวัล การยกย่องชมเชย สวัสดิการ 
5. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการจัดการความรู้ 

 
     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหมวดที่ 1-6 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2561 
ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 



 

 

หมวด 1 การนําองค์กร 12 

หมวดท่ี 1 การนําองค์กร 
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 
 1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
  1.1ก(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม  

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงาน 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานได้ทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์กำหนดจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และภาวะ
คุกคาม ลำดับความสำคัญ (Prioritization) และ TOWS Matrix ตลอดจนพฤติกรรมที ่ควรปฏิบัติตามค่านิยม
วิทยาลัยสหวิทยาการ รวมทั้งได้ร่วมระดมความคิดกับคณะกรรมการประจำวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อให้แผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฉบับปรับปรุงมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และบริบทสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที ่กำลังเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีวิสัยทัศน์เป็น “สถาบันวิชาการที ่ได้
มาตรฐานสากลเพื ่อผลิตบัณฑิตและสรรสร้างองค์ความรู ้เชิงสหวิทยาการที ่สอดคล้องกับความต้องการ             
ของประเทศ” และค่านิยมของวิทยาลัย คือ CISTU (C-Contribution to Knowledge, I-Inclusive Growth, S-
Social responsibility, T-Team Effectiveness, U-User Friendly) ภาพท ี ่  2.1ก (1)-1 ในการข ับเคล ื ่ อน
วิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ คณบดีใช้ระบบและกลไกการนำองค์กรกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
วิทยาลัยทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว รวมทั ้งความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และนำมาใช้อย่างต่อเนื ่องใน
ปีงบประมาณ 2560 ดังภาพท่ี 1.1ก(1)-1 

วิทยาลัยใช้ค่านิยม CISTU สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรใน
กลุ่มบุคลากร ได้แก่ การสัมมนาบุคลากรประจำปี การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางการดำเนินงานของ
หลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย นอกจากนี้ คณบดียังถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมของวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยให้แก่กลุ่มบุคลากรทุกระดับ นักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้รับบริการวิชาการผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 
จดหมายข่าวเฉพาะกิจ Poster และ Website ของวิทยาลัย (www.ci.tu.ac.th) ดังตารางท่ี 1.1ก(1)-3 โดยมีวิทยาลัย
กรรมมการประจำวิทยาลัยกำกับ ติดตาม และประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานของบุคลากรทุกระดับตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณบดี ดังตารางท่ี 1.1ก(1)-1 
  1.1ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
  คณบดีและผู้บริหารทุกระดับของวิทยาลัยยึดมั ่นในจิตวิญญาณธรรมศาสตร์อันประกอบด้วย           
หลักสิทธิเสรีภาพในการศึกษาและความเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมุข โดยผู้บริหารถ่ายทอดและปลูกฝังหลักนิติรัฐ ความรู้รักสามัคคี และค่านิยม GREATS ไปยังบุคลากรทุกระดับ 
รวมทั้งทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมาภิบาลและกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

สำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม คณบดีและผู้บริหาร           
ทุกระดับส่งเสริมความโปร่งใสและจริยธรรมด้วยการกำหนดแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในปี พ.ศ. 
2559 และเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ ทำให้การดำเนินการทุกระดับมีระบบกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ 
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ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีแต่ละฝ่ายที่เกี ่ยวข้องก่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย  

ตารางท่ี 1.1ก(1)-1 ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
ส่ิงท่ีถ่ายทอด วิธีดำเนินการ การถ่ายทอดเพ่ือนำไปปฏิบัติ 

1. วิสัยทัศน์ • ในปีงบประมาณ 2559 คณบดีดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติ
งาน 5 ปีของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และจากการทำ SWOT Analysis  
และการวิเคราะห์ความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียแล้วจึงนำมาปรับวิสัยทัศน์ 

• ประชุม คกก. บริหารวิทยาลัยเพ่ือทำความเข้าใจเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีต้องดำเนินการ
ให้บรรลุผล  

• เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย 
ผ่านกลไกสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้ทราบอย่างทั่วถึง ได้แก่ Website, แผ่นพับ,  
หนังสือเวียน และรายงานประจำปี  

• ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย 
เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะรองคณบดีทุกฝ่ายและผู้อำนวยการ
หลักสูตรทุกหลักสูตร  

• ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย 
ในท่ีประชุมสัมมนาบุคลากรวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี พร้อมท้ัง
รับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ 
เพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนงบประมาณประจำปีต่อไป  

2. เป้าประสงค์ • การวิเคราะห์เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุท้ังของมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลดำเนินงานในอดีต 
ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ และความสอดคล้องกับ
งบประมาณรายได้ท่ีได้รับ นำมากำหนดเป้าประสงค์ระยะส้ัน
ในแผนปฏิบัติงานประจำปี และเป้าประสงค์ระยะยาวตาม
แผนปฏิบัติการวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

• คกก.บริหารวิทยาลัยจัดทำงบประมาณและเกณฑ์การ
พิจารณาแผนงาน/โครงการถ่ายทอดไปยังรองคณบดีทุกฝ่าย
และผู้อำนวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรพร้อมกับแบบฟอร์มการ

เขียนโครงการทาง e-mail และแจ้งในท่ีประชุม คกก. ประจำ
วิทยาลัย 

 
3. ค่านิยม • วิทยาลัยกำหนดค่านิยมของวิทยาลัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ด้วยการประชุมบุคลากรทุกระดับร่วมกันเพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ

ต่อไป  

• จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 
• เผยแพร่บน Web-site วิทยาลัย / Poster / Brochure  

4. ผลดำเนินงาน
ท่ีคาดหวัง 

• แผนปฏิบัติการวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดตัวช้ีวัด จัดลำดับความสำคัญ
แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ  

• วิทยาลัยจัดระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
ผลปฏิบัติงาน  

• คกก.ประจำวิทยาลัยกำกับ ติดตาม และประเมินผลสำเร็จของ
การดำเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังส่ือสารแผนและ 
ผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไปสู่บุคลากร 
และรองคณบดีทุกฝ่ายรับผิดชอบดำเนินงาน 

• การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้งบประมาณ 
ระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  

• เหมือนกับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
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  โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการประจำวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย
คณบดีเป็นประธานโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองคณบดีทุกฝ่าย และเลขานุการวิทยาลัย 2) 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธานโดยตำแหน่ง รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้อำนวยการ
หลักสูตรทุกหลักสูตร และเลขานุการวิทยาลัย ท้ังน้ี คณะกรรมการประจำวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบถ่วงดุล และ
กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  
  คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบควบคุมและกำกับการดำเนินงานของวิทยาลัย

ให้เป็นตามกฎหมายและข้อบังคับ   
- ด้านวิชาการ แต่ละหลักสูตรภายในวิทยาลัยที ่ศูนย์ท่าพระจันทร์มีคณะกรรมการประจำ 
หลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำหรับหลักสูตรภายในวิทยาลัยท่ี 
ศูนย์ลำปาง คณะกรรมการประจำหลักสูตรอยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่าย 
บริหารศูนย์ลำปาง  นอกจากนี้ คณบดียังมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร
กำกับดูแลหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

- ด้านวิจัย วิทยาลัยมีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย เป้าหมาย  
  จัดทำแผนด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย พิจารณา 
  กลั่นกรองโครงการวิจัยของบุคลากรที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของวิทยาลัยหรือ 
  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย  

- ด้านบริการวิชาการ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีผู ้อำนวยการ 
  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนผู ้อำนวยการหลักสูตรแต่ละหลักสูตรรับผิดชอบ              
  การจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนำโดยคณบดีบริหารงานและสร้างความย่ังยืนให้แก่วิทยาลัยผ่าน

กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและร่วมกันดูแล กำกับ และผลักดันวิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ (ภาพท่ี 
2.1ก(1)-1) และระบบกลไกการบริหารวิทยาลัย (ภาพท่ี1.1ก(1)-1) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การเป็น 
สถาบันวิชาการที ่ได้มาตรฐานสากลเพื ่อผลิตบัณฑิตและสรรสร้างองค์ความรู ้เชิงสหวิทยาการที ่สอดคล้องกับ            
ความต้องการของประเทศ 
  1.1ก(3) การสร้างสถาบันให้ประสบความสำเร็จ 

คณบดีผลักดันให้วิทยาลัยเป็นองค์กรเรียนรู้ท่ีย่ังยืนโดยใช้ระบบและกลไกการนำองค์กร (ภาพท่ี 
1.1ก(1)- 1) โดยเป็นผู้นำในการวางแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
การติดตาม ประเมินผล และมุ่งปรับปรุงผลการดาเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA คณบดีเป็นผู้นำการประชุม    
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกคร้ังและกำกับติดตามผลดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกคร้ัง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ (ภาพที่ 2.1ก(1)-1) คณบดี 
กระจายอำนาจให้กับรองคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตร ตลอดจนมอบหมายงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย เป็นต้น ให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์กร (Corporate 
KPIs) และติดตามประเมินผล พร้อมรายงานผลดำเนินงานต่อคณบดีให้เรียบร้อย  

การดำเนินงานตาม Corporate KPIs ทั้งในระดับหลักสูตรและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะรายงาน
ผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำวิทยาลัยทุก 2 เดือน โดยคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการประจำจะมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง คณบดีเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยเฉพาะการ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการทำข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกันด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งมีผลดำเนินการตาม Corporate KPIs ดัง
ภาพท่ี 7.4ก-1  

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับยังถือเป็นนโยบายหลักของวิทยาลัย โดยมีแผนพัฒนา
บุคลากรระดับวิทยาลัยเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี ตามแผนดังกล่าว วิทยาลัย
สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยบุคลากรสายวิชาการได้รับคนละ 15,000 บาทต่อปีและบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับคนละ 8,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ วิทยาลัยยังจัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต้องการปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เช่น หลักสูตรฝึกอบรมบุคลิกภาพ หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิค การเขียนคู่มือ
ปฏ ิบ ัต ิ งาน  เป ็นต ้น  และสน ับสน ุนให ้บ ุคลากรเข ้ าร ่ วมฝ ึกอบรมหล ักส ูตรของส ่วนงานอ ื ่นภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับสูงที่จัดโดยวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

1.1ข. การส่ือสารและผลการดำเนินการขององค์การ 
  1.1ข(1) การส่ือสาร 

วิทยาลัยสื ่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนปฏิบัติงานระดับวิทยาลัยให้แก่บุคลากร       
ทุกกลุ่มและทุกระดับ ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผ่านทางจดหมายข่าว หนังสือเวียน โปสเตอร์ รวมท้ัง
สนับสนุนการสื่อสารเชิงรุกผ่าน Facebook ของวิทยาลัย ทั้งการสื่อสารทางตรงและสองทาง เพื่อเป็นการสร้าง          
ความผูกพันระหว่างบุคลากร ผู้เรียน หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการวิชาการจากวิทยาลัย ดังตารางที่ 1.1ก
(1)-2 
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ตารางท่ี 1.1ก(1)-2 ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

ช่องทางการสื่อสาร 
ประเภทสารสนเทศ 

ความถี ่ กลุ่มเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติ

งาน 
กฎระเบียบ PDCA จริยธรรม กิจกรรม

CSR 
สื่อสารแบบ 2 ทาง 

1. การประชุม 
คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย  
(ทีมบริหาร) 

P P P P P P ทุก 2 เดือน A 

2. การประชุม 
คณะกรรมการ 
ประจำวิทยาลัย 

P P P P P P ทุก 2 เดือน A 

3. การประชุมหลักสูตร P P P P P P ทุก 2 เดือน S 
4. การประชุม 
คณะกรรมการ  
ตามภารกิจวิทยาลัย 

 P P P P P ทุก 2 เดือน A,S 

5. การประชุมวิทยาลัย 
ศูนย์ลำปาง 

P P P P P P ทุกเดือน A,S 

6. การปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

P  P  P P 1 คร้ัง/ปี CS 

7. การประชุมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 P P   P ทุกคร้ังท่ีมี

โอกาส 
A, CS, CR, C 

ส่ือสารทางเดียว 
1. E-mail P P P P P P ตลอดเวลา A,S,C,CS,CR, P 
2. Social Media P P P P P P ตลอดเวลา A,S,C,CS,CR, P 
3. Website P P P P P P ตลอดเวลา A,S,C,CS,CR, P 
4. หนังสือเวียนภายใน
และภายนอก

วิทยาลัย 

P P P    ทุกคร้ังท่ีมี

โอกาส 
A,S,C,CS,CR, P 

หมายเหตุ: CS = นักศึกษา, S = บุคลากร, A = ผู้บริหารวิทยาลัย, CR = แหล่งทุน, C = ผู้รับบริการวิชาการ, P = ประชาชนท่ัวไป 

  1.1ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
วิทยาลัยผู้บริหารวิทยาลัยมุ่งเน้นการปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ โดยตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2559 คณบดีได้ผลักดันให้มีกลุ่มภารกิจ (Cluster) 5 กลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่
วิทยาลัย คือ 1) กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ 2) กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ 3) กลุ่มภารกิจด้านต่างประเทศ 
4) กลุ่มภารกิจประกันคุณภาพ และ 5) กลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา โดยแต่ละกลุ่มมีรองคณบดีได้รับมอบหมาย   
ความรับผิดชอบเพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการได้ คือ 

- กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหารกำกับดูแลหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ 
และรองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางรับผิดชอบกำกับดูแลหลักสูตรท่ีศูนย์ลำปาง 

- กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร 
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- กลุ่มภารกิจด้านต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร 
- กลุ่มภารกิจด้านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร 
- กลุ่มภารกิจด้านกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2ก. การกำกับดูแลองค์กร 

  1.2ก(1) การกำกับดูแล 
การกำกับดูแลการบริหารวิทยาลัย ดำเนินการโดยคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 16 คน 

ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10 คน และเลขานุการวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบความโปร่งใสของวิทยาลัยตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเป็น
ประจำ ได้ผลดำเนินงานตามภาพท่ี 7.4ก-1  

การกำกับดูแลตามวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติงาน คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย
รับผิดชอบบริหาร กำกับดูแล สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยและ
รับผิดชอบ Corporate KPIs และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมาตรฐานทางด้านวิชาการต่าง ๆ 
โดยมีงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีหน้าท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลตามตัวชี้วัดให้กับมหาวิทยาลัย   
และนำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (ตารางท่ี 1.1ก(1)-3) 
  1.2ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณบดีประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี ปีละ 1 ครั้งด้วยการอ้างอิงผลการประเมินผลตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ท่ีวิทยาลัยกระทำไว้กับอธิการบดี ซึ่ง PA ของวิทยาลัยสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย (ดังตารางท่ี 2.2ก(2)-1) สำหรับ PA และขอบเขตภาระหน้าท่ีของรองคณบดีทุกตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรและเลขานุการวิทยาลัย คณบดีเป็นผู้ประเมินปีละ 1 ครั้งตามการปฏิบัติงาน              
ที่ได้รับมอบหมาย คณบดีทำหน้าที่ประเมินบุคลากรสายวิชาการ และเลขานุการวิทยาลัยประเมินผลปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะให้บุคลากรทุกคนนำ    
ผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง  
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ตารางท่ี 1.1ก(1)-3 ระบบธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลการบริหารวิทยาลัย 
ภารกิจ วิธีการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลตามระบบธรรมาภิบาล ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารวิทยาลัย • ดำเนินงานตามระเบียบและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนปฏิบัติ
งานวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานประจำปี 

• ทุกหลักสูตรและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานตามพันธกิจของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบรรลุผลตามเป้าหมาย  

• วิทยาลัยผู้บริหารวิทยาลัยรายงานข้อมูลผลดำเนินงาน งบประมาณ และการเงินผ่าน คกก.
ประจำ 

• ตรวจสอบข้อมูลการเงินมาจากฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทุก 2 เดือน คกก.ประจำ 

2. การดำเนินงานตาม
พันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ 

• บริหาร กำกับ สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมาตรฐานต่าง ๆ ตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย ท้ังในระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตร ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

ทุก 2 เดือน คกก.บริหาร 

3. การศึกษาและ
คุณภาพหลักสูตร 

• กฎหมาย ระเบียบ ก.ก.อ. และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ (เกณฑ์ IQA, EdPEx) 
• ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ หลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

• คกก. ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรและ คกก. ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ทุก 2 เดือน รองคณบดี 
ทุกฝ่าย,  
ผอ.ทุก
หลักสูตร 

4. การวิจัย • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
• ผ่าน คกก. ส่งเสริมการวิจัยประจำวิทยาลัย 

ทุก 2 เดือน รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

องค์กร 
5. การบริการวิชาการ • กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการบริการวิชาการของวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ผ่าน คกก. ส่งเสริมการวิจัยประจำวิทยาลัย 

ทุก 2 เดือน รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

องค์กร, 
รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ศูนย์ลำปาง 
6. การต่างประเทศ • แนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน 

และองค์กรในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU/MOA) 
• ประกาศ ก.ก.อ. เร่ืองนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2559 

ทุก 2 เดือน รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

องค์กร 

 
1.2ข. พฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

  1.2ข(1) การประพฤติปฏิบัติที ่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับ        
การรับรองตามมาตรฐาน 
  วิทยาลัยสหวิทยาการโดยคณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย และผู้อำนวยการทุกหลักสูตรใช้หลักบริหาร
ความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบกับทุกพันธกิจของวิทยาลัย โดยคาดการณ์ล่วงหน้าผลกระทบเชิงลบจากผู้เรียน 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และจริยธรรมใน          
การบริหารงาน โดยรวบรวมข้อมูลจากรองคณบดีทุกฝ่ายและผู้อำนวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรแล้วนำผลวิเคราะห์มา
จัดลำดับความกังวลท่ีอาจเกิดผลกระทบเชิงลบกับสังคม ดังตารางท่ี 1.2ข(1)-1  



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ตารางท่ี 1.2ข(1)-1 ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 
• หลักสูตรและการเรียนการสอน • จำนวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา • คกก.ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร 
• การฝึกปฏิบัติท่ีกระทบต่อจริยธรรมการ
ปฏิบัติงาน 

• จำนวนข้อร้องเรียนสถานท่ีฝึกปฏิบัติ • คกก.ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร 

วิจัย 
• จริยธรรมการวิจัย • จำนวนคร้ังการละเมิดจริยธรรมการวิจัย • คกก.ส่งเสริมการวิจัยประจำวิทยาลัย 
• โครงการวิจัยท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ • จำนวนโครงการวิจัยท่ีดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ตามสัญญาท่ีกระทำไว้กับกองทุนส่งเสริมการ

วิจัยของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

• คกก.ส่งเสริมการวิจัยประจำวิทยาลัย 

บริหาร 
• จริยธรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง • จำนวนข้อร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง • คกก.ตรวจรับพัสดุ 
• จริยธรรมการบริหารงานบุคคล • จำนวนข้อร้องเรียนการบริหารงานบุคคล • งานทรัพยากรบุคคล 
บริการวิชาการ 
• หลักสูตรฝึกอบรม • จำนวนข้อร้องเรียนจากการบริการวิชาการ • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

 
  1.2ข(2) พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

คณบดีและผู้บริหารทุกระดับส่งเสริมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ด้วยการสื่อสารถึงบุคลากรทุกระดับ  
โดยมีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยทำหน้าท่ีควบคุมกำกับการดำเนินงานตามผลิตภัณฑ์หลัก ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามระเบียบ/ข้อบังคับ นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยยังกำหนดกระบวนการข้อร้องเรียนและส่ือสาร     
ผลการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้บุคลากร นักศึกษา ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้รับบริการวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดังภาพท่ี 3.2 ข-1 และตารางที่ 3.2 ข-1  

1.2ค ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสำคัญ 

  1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม 
วิทยาลัยสหวิทยาการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยพัฒนาคนส่ ูสังคมแห่งการเรียนรู้             

สร้างผลงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และให้บริการวิชาการที่ตอบโจทย์ประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 
วิทยาลัยมีบริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมฝึกอบรมทดลอง
การใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต และกิจกรรมต่าง ๆ ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ และยังผลิตผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน มีผลดำเนินงานปรากฏตามภาพท่ี 7.1ก-3  
  1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน 
   ชุมชนที่สำคัญของวิทยาลัยสหวิทยาการ คือ กลุ่มชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยได้จัดเวทีเสวนาและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน (Community-based Aging Development) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
จำนวน 6 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักบริบาลชุมชนในพื้นที่ 6 หมู่บ้านให้
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สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่  ทั้งนี้ วิทยาลัยได้ดำเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกิดจากกิจกรรมบริการวิชาการดังกล่าวเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของวิทยาลัยต่อไป 
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หมวดท่ี 2 การจัดทํากลยุทธ์ 
 

2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 
ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ 

2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยโดยคณบดีและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยดำเนินการทบทวน

แผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ของวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยได้ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักของวิทยาลัย ดังภาพท่ี 2.1ก(1)-1 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
ใช้กระบวนการจัดทำแผน ตามภาพที่ 2.1ก(1)-2 หลังจากนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยจึงนำแผนปฏิบัติการ 5 ปีมากำหนด
แผนปฏิบัติการประจำปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 5 ปีสู่บุคลากรทุกระดับ  

ภาพท่ี 2.1ก(1)-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้พิจารณาความท้าทาย ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัย และบริบทความเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำแนวทางพัฒนางานตามยุทธศาสตร์และกำหนด 
Corporate KPIs และเป้าหมายดังตารางที่ 2.1ก(1)-1 และ 2.1ก(1)-2 ซึ่งเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 โดยกำหนดให้มีการสัมมนาบุคลากรวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ จ.น่าน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดปี 2560-2564 และดำเนินการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัย รวมทั ้งจุดแข็ง จุดอ่อน              
ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านหลักสูตร การวิจัย และบริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
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ภาพท่ี 2.1ก(1)-2 กระบวนการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภาพท่ี 2.1ก(1)-2 กระบวนการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2.1ก(1)-1 การนำความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์และ Corporate KPIs ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา ยุทธศาสตร์ Corporate KPIs 

หลักสูตร 
1) การสร้างความเป็นนานาชาติให้แก่หลักสูตร 
2) การสร้างหลักสูตรให้แตกต่างจากสถาบันอ่ืน 
3) พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพการศึกษาม
มาตรฐานสากล 

1) หลักสูตรของวิทยาลัยมีความหลากหลายและมี
ความยืดหยุ่น 

2) วิทยาลัยมีหลักสูตรทุกระดับต้ังแต่ระดับ
ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก 

1) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยการพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
2) การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
จัดการศึกษาเชิงสหวิทยาการให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานสากลและขยายโอกาสทางการศึกษา

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

1) ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตาม
คุณลักษณะ GREATs 

2) ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีจัดให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

3) ร้อยละของอาจารย์ท่ีใช้แนวทาง Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

4) จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนใน
แนวทาง Active Learning 

5) ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร
ท้ังหมด 

6) ร้อยละของนักศึกษาเป็นเวลาชาวต่างชาติต่อ
นักศึกษาท้ังหมด 

วิจัย 
1) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัย 
2) คู่เทียบมีงานวิจัยร่วมมือในระดับ ASEAN อย่าง
เป็นระบบ 

1) วิทยาลัยมีช่ือเสียงในฐานสถาบันการศึกษาช้ัน
นำทางด้านสหวิทยาการ 

2) มีงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมอย่างต่อเน่ือง 

1) พัฒนาและปฏิรูปงานวิจัยท่ีบูรณาการสาขา 
ต่าง ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรม 

2) พัฒนาชุดวิจัย เพ่ือให้ หน่วยงานภายนอกและ
สังคม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงสหวิทยาการท่ี ครอบคลุม 
องค์ความรู้ สร้างสรรค์มนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1) ร้อยละของงานวิจัยเร่ืองงานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำท่ี

ปฏิบัติงานจริง 
2) ร้อยละของบทความวิจัยท่ีรับการอ้างอิง 
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ

นักวิจัยประจำท้ังหมด 
3) จำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

4) ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5) สัดส่วนผลงานวิจัยหรืองานสังสรรค์ท่ีเป็น
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสังสรรค์ท้ังหมด 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา ยุทธศาสตร์ Corporate KPIs 
6) จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

ความเป็นนานาชาติ 
1) การบริการวิชาการท่ีตรงกับความเช่ียวชาญของ
วิทยาลัย 

2) ตลาดทางด้านบริการวิชาการท่ีคล้ายคลึงกัน 

1) วิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
หลากหลายครบถ้วนทุกสาขา 

1) พัฒนาปรับปรุงงานบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

1) จำนวนความร่วมมือทางวิชาการหรือวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนำหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ 
2) ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีส่งออก
และรับเข้าต่อนักศึกษาท้ังหมด 

3) ร้อยละของอาจารย์เป็นเวลาชาวต่างชาติต่อ
อาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง 

4) ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติ
ต่ออาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง 

5) ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออกต่อ
อาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง 

6) จำนวนหลักสูตร ผลงานวิจัย ท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนำ องค์กร
ระหว่างประเทศ และชุมชน 

7) จำนวนบุคลากร ของวิทยาลัยท่ีเข้าไปมี
บทบาท ในสมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรท่ี
กำหนดนโยบายระดับชาติ หรือนานาชาติ 

บริการวิชาการ 
1) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) การวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
อย่างต่อเน่ือง 

1) มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งได้รับการ
ยอมรับและศักยภาพในการพัฒนาเครือข่ายทาง

วิชาการในอนาคตท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1) แสวงหาแหล่งทุนและลูกค้าเพ่ือรับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรม 

2) ยกระดับสมรรถนะของศูนย์บริการวิชาการของ
วิทยาลัยเพ่ือตอบสนองภารกิจวิจัยการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
ให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และ
การใช้ประโยชน์จากความรู้ในเชิงสหวิทยาการ 

1) จำนวนโครงการท่ีวิทยาลัยเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการในประเทศและ

ต่างประเทศ 
2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
 

การบริหารจัดการ 
1) การบูรณาการความเช่ียวชาญของบุคลากรใน
สาขาต่าง ๆ 

1) วิทยาลัยมีคณาจารย์เช่ียวชาญทางวิชาการและ
วิจัยครอบคลุมทุกด้านทานสาขาวิชา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

1) พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่
สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
จัดระบบบริหารโดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาล 
ความมีประสิทธิภาพและความย่ังยืน 

1) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา ยุทธศาสตร์ Corporate KPIs 
2) วิทยาลัย มีการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2) บูรณาการข้อมูลท่ีใช้ในระบบคุณภาพการศึกษา
ท้ังหมด 

2) ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
ท ั กษะ  และประสบการณ ์ท ั ้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

3) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ        
ที ่ ได ้ร ับการเพ ิ ่มพ ูนความร ู ้ท ักษะและ

ประสบการณ์ท้ังในและต่างประเทศ 
4) ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัย  
สีเขียว (Green University) 

5) การปร ับปร ุงข ้อม ูลในระบบรายงานผล
ตัวชี ้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2.1ก(1)-2 ยุทธศาสตร์ Corporate KPIs และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ Corporate KPI 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเชิงสหวิทยาการให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลและขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม 

1) ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATs 
2) ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
3) ร้อยละของอาจารย์ท่ีใช้แนวทาง Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน 
4) จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active Learning 
5) ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรท้ังหมด 
6) ร้อยละของนักศึกษาเป็นเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาท้ังหมด 

87 
80 
50 
8 
20 
2 

88 
85 
55 
12 
36 
4 

89 
90 
60 
15 
37 
6 

90 
95 
65 
20 
39 
8 

92 
100 
70 
25 
41 
10 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มุ่งเน้นการวิจัยเชิงสหวิทยาการท่ี ครอบคลุม องค์ความรู้ 
สร้างสรรค์มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1) ร้อยละของงานวิจัยเร่ืองงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 
2) ร้อยละของบทความวิจัยท่ีรับการอ้างอิง ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำท้ังหมด 
3) จำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
4) ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
5) สัดส่วนผลงานวิจัยหรืองานสังสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่อผลงานวิจัยหรืองานสังสรรค์ท้ังหมด 
6) จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
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4 
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5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 

1) จำนวนความร่วมมือทางวิชาการหรือวิจัยกับมหาวิทยาลัยช้ันนำหรือองค์การระหว่างประเทศ 
2) ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาท้ังหมด 
3) ร้อยละของอาจารย์เป็นเวลาชาวต่างชาติต่ออาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง 
4) ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติต่ออาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง 
5) ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออกต่ออาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง 
6) จำนวนหลักสูตร ผลงานวิจัย ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนำ องค์กรระหว่างประเทศ และชุมชน 
7) จำนวนบุคลากร ของวิทยาลัยท่ีเข้าไปมีบทบาท ในสมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรท่ีกำหนดนโยบายระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
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3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้
ประโยชน์จากความรู้ในเชิงสหวิทยาการ 

1) จำนวนโครงการท่ีวิทยาลัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 
2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
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85 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดระบบบริหารโดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาล 
ความมีประสิทธิภาพและความย่ังยืน 

1) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2) ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท้ังในและต่างประเทศ 
3) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ท้ังในและต่างประเทศ 
4) ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัย  สีเขียว (Green University) 
5) การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
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2.1ก(2) นวัตกรรม 
ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปีและวิเคราะห์ผลการสำรวจ

สถานการณ์แล้ว ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 วิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางของวิทยาลัย         
สหวิทยาการเพื ่อรองรับยุคแห่งเทคโนโลยีปั ่นป่วน (Age of Technological Disruption) ที่ จ.เชียงใหม่โดยใช้            
ผลการประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุก
คนและทุกหลักสูตรภายในวิทยาลัยสามารถพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านการเรียนรู้ การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่ง      
การเรียนรู้ 

2.1ก(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 
วิทยาลัยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์

เป็นสารสนเทศในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี ในคราวการประชุมระดมสมองบุคลากรเพื ่อกำหนดแนวทาง             
การพัฒนาวิทยาลัย พร้อมทั ้งแปลงแผนปฏิบัติการสู ่การปฏิบัติในรูปแบบแผนงานและโครงการ หลังจากน้ัน 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจึงนำข้อคิดเห็นน้ันมาพิจารณาความเป็นไปได้ในการบรรลุผลตามท่ีคาดหวัง  

2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
  ผลจากการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2560 ทำให้วิทยาลัยมีข้อมูล
นำไปวิเคราะห์จัดระบบงานให้รองรับยุทธศาสตร์และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงแล้วนำมาใช้ออกแบบ
ระบบงานของวิทยาลัยซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

- ระบบงานหลัก (Core Function) เน้นสร้างผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ คือ 1) ระบบการจัดการ
หลักสูตร 2) ระบบบริหารงานวิจัย และ 3) ระบบบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และผู้อำนวยการหลักสูตรต่าง ๆ รับผิดชอบพิจารณาตัดสินใจ 
ออกแบบระบบงานท่ีสำคัญดังตารางท่ี 2.1ก(4)-1  

- ระบบงานสนับสนุน (Auxiliary Function) เป็นระบบขับเคลื่อนระบบงานหลักให้เคลื่อนไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างองค์กร 
นอกจากน้ี ยังใช้ระบบผู้รับเหมาช่วง ได้แก่ การทำความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย 
การบริหารงานทั้ง 2 ระบบ ผ่านคณะกรรมการประจำวิทยาลัยและรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ร่วม

ตัดสินใจออกแบบระบบงานที่สำคัญภายใต้ขอบข่ายความรับผิดชอบตามพันธกิจของวิทยาลัยประสานงานระหว่างกัน
ในแนวราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแนวด่ิงตามลำดับช้ันจนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด  

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
สำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผู ้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยร่วมกันกำหนดใน             

คราวการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีกล่าวมาข้างต้น ต้ังแต่วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และ
แผนปฏิบัติการท่ีต้องการบรรลุ 
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ตารางท่ี 2.1ก(4)-1 ระบบงานหลักท่ีสำคัญ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดท่ีสำคัญ กระบวนการท่ีสำคัญ ผลผลิตหลักและผู้รับบริการ 

1. ระบบการจัดการหลักสูตร 
คู่ความร่วมมือการศึกษาทุกระดับ 
ส่วนราชการ, อปท., 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นเครือข่าย 
ปริญญาตรี 
Stakeholder: ผู้ปกครอง,  
ผู้ใช้บัณฑิต, ม.ธรรมศาสตร์ 
ผู้ส่งมอบ: คณะรัฐศาสตร์,  
คณะศิลปศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์  
ม.ธรรมศาสตร์ 
บัณฑิตศึกษา 
Stakeholder: ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ผู้ส่งมอบ: ม.ธรรมศาสตร์ 

• หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
• คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของ ม.ธรรมศาสตร์ 

• คณาจารย์มีคุณวุฒิสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี 
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

2. จัดการเรียนการสอน 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
บัณฑิตศึกษา 
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

2. จัดการเรียนการสอน 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ผลผลิตระดับปริญญาตรี 
1. อัตราการสำเร็จการศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิต 

ผลผลิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในการศึกษา 
ผู้รับบริการ 
• นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
• นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ระบบบริหารงานวิจัย 
คู่ความร่วมมือ 
สถาบันท่ีมีความร่วมมือทางด้าน 
การวิจัย ได้แก่ สกธ., พม., สกถ.,  
สปน., วช., สกว. 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สถาบันวิจัย, ผู้ใช้งานวิจัย,  
ม.ธรรมศาสตร์ 
ผู้ส่งมอบ 
เครือข่ายร่วมทำวิจัย 

• คุณภาพงานวิจัย 
• การส่งงานวิจัยตรงเวลา 
• จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัติ วช. 

• จริยธรรมการวิจัยในคน 

1. สนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ 
2. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
3. รับรองการวิจัยในมนุษย์  
4. พัฒนานักวิจัยและกลุ่มวิจัย 
5. กำกับและติดตามความก้าวหน้า 
6. รวบรวมผลงานและจัดทำรายงาน
วิจัย 

7. สนับสนนุการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 

8. จัดการความรู้และเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ  

ผลผลิต 
• จำนวนโครงการวิจัย 
• จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ
จำนวนอาจารย์ท้ังหมด 

• จำนวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ TCI, SCOPUS 
หรือ ISI 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

3. ระบบบริการวิชาการ 
คู่ความร่วมมือ 
สถาบันท่ีลงนามข้อตกลงกับวิทยาลัย 
ผู้รับบริการสำคัญ 
ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการของ
วิทยาลัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้บริการ/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

• ผลงานมีคุณภาพ ถูกต้อง และเสร็จ
ตามกำหนดเวลาท่ีรวดเร็ว 

• การบริการท่ีดี 

1. ประสานงานติดต่อผู้รับบริการ 
2. ออกแบบ/จัดบริการตามความ
ต้องการของลูกค้า  

3. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4. ปรับปรุงบริการ  

ผลผลิต 
• จำนวนเงินรายได้ 
• จำนวนผู้รับบริการ 
• ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการ 
หน่วยงานท่ีสนับสนุนทุนโครงการ
ศึกษาวิจัย/ฝึกอบรม 
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2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัติ 

2.2ก(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
หลังจากได้แผนปฏิบัติการ 5 ปีแล้ว วิทยาลัยจัดทำตามแผนปฏิบัติการประจำปี ดังตารางท่ี 2.1ก

(1)-2 และจัดสรรทรัพยากรโดยคณะกรรมการบริหารที่มีคณบดีเป็นประธาน โดยนำโครงการท้ังหมดมาประกอบ       
การพิจารณา  

2.2ก(2) การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
    วิทยาลัยกำหนดแผนงานและโครงการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 โดยให้รองคณบดีทุกฝ่ายและผู้อำนวยการทุกหลักสูตรเสนอโครงการต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ทำให้ระบบและกลไกการบริหารงาน และการดำเนินงานของหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติท่ี
ก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่วิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ และเอื้ออำนวยต่อการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละ
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ วิทยาลัยยังถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่
หลักสูตรและบุคลากรระดับต่าง ๆ ผ่านการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ 
Poster, Website, E-mail จนทำให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปในทิศทางเดียวกัน ตามภาพท่ี 2.2ก(2)-1 
และตอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีทุกฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจหลัก ควบคุมกำกับแผน และผล
การดำเนินงาน 

ภาพท่ี 2.2ก(2)-1 กระบวนการจัดการการปฏิบัติงาน (Performance Management Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
       วิทยาลัยจัดทำงบประมาณและประมาณการรายได้ล่วงหน้า 5 ปีจากแต่ละหลักสูตรเพ่ือรองรับ       
งานในปัจจุบันและอนาคต และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารเพ่ือนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยมีประเด็นการพิจารณา คือ  

1) เป็นโครงการที่ทำให้ระบบและกลไกบริหารงาน และการดำเนินงานของวิทยาลัยและหลักสูตร
ต่าง ๆ นำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีฐานคิดโครงการจาก 1.1) 
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พิจารณาโครงการจากข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนาจากผลการตรวจประเมินคุณภาพ และ 
1.2) ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงของหลักสูตร  

2) เป็นโครงการวิจัยทางการศึกษาหรือโครงการรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่  
3) เป็นโครงการท่ีมีการบูรณาการร่วมกัน มีความใกล้เคียงกัน หรือคล้ายคลึงกัน  
4) เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณอยู่แล้ว ได้แก่ การผลิตตำรา ค่าจ้างชั่วคราว         
การตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงาน วิชาการ การจัดซื ้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ ่งก่อสร้าง            
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร 

5) เป็นโครงการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดทำคู่มือและงานวิจัย R2R  
6) โครงการต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัยและตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร 
   ในทุกปีงบประมาณ รองคณบดีท่ีดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับรองคณบดีทุกฝ่ายและ   
งานทรัพยากรบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงข้อมูลได้       
จากการสอบถามในแบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของวิทยาลัยประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อจัดทำแผน
ระยะส้ันและระยะยาวท่ีตอบสนองแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัย รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ที่หมวด 5 

2.2ก(5) ตัวช้ีวัดผลดำเนินการ 
วิทยาลัยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัย (Corporate KPIs) โดยถ่ายทอดผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ไปสู่บุคลากรทุกระดับ 
ตลอดจนติดตามผลสำเร็จและประสิทธิผลตามแผนทุกไตรมาส และตัวชี ้วัด Corporate KPIs ปีละ 1 ครั้ง และ
นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาดังตารางท่ี 2.1ก(1)-2  

2.2ก(6) การคาดการณ์ผลดำเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ รองคณบดีทุกฝ่ายและผู้อำนวยการหลักสูตรจะร่วมกันกำหนดและทบทวน

เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน สำหรับตัวชี้วัด Corporate KPIs และตัวชี้วัดตามผลผลิต ผู้รับผิดชอบตามภารกิจหลักจะ
ได้รับมอบหมายให้ไปทบทวนเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับผลดำเนินงานที่ผ่านมาและหากตัวชี ้วัดใดไม่บรรลุ
เป้าหมายหรือน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบตามภารกิจจะต้องหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อส่งต่อสู่ระดับหลักสูตรหรือส่วนงานภายในวิทยาลัยให้เร่งรัด        
การดำเนินงานต่อไป ดังตารางท่ี 2.1ก(1)-2  

ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 
 ทุกสิ้นปีงบประมาณ คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และผู้อำนวยการทุกหลักสูตรที่รับผิดชอบดำเนินการ       
จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปีจะประชุมพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา รวมท้ังผลดำเนินการของ
หน่วยงานคู่เทียบ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และผู้อำนวยการหลักสูตรเสนอ 
แผนงานและโครงการ หากมีตัวช้ีวัดใดท่ีไม่บรรลุเป้าหมายหรือน้อยกว่าคู่เทียบ คณบดีจะมอบหมายให้รองคณบดีและ
ผู้อำนวยการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องค้นหาสาเหตุ จัดทำแผนปรับปรุง ดำเนินการ และเสนอผลดำเนินการในท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเรียบร้อยจึงนำเสนอแผนผ่านคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
บรรจุเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป  

กรณีท่ีสถานการณ์เปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี คณบดีเป็น
ผู้ตัดสินใจ โดยปรึกษาร่วมกับทีมบริหารเพื่อร่วมกันคิดกำหนดแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ คณบดีอาจเรียกประชุม   
ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทำโครงการทันที และนำไปแจ้งต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
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หมวดท่ี 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงลูกค้า 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบันและอนาคต  
3.1ก(1) ผู้เรียนในหลักสูตร 
วิทยาลัยสหวิทยาการโดยงานการศึกษาและกิจการนักศึกษาดำเนินการรับฟังเสียงผู้เรียนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือติดตามคุณภาพการให้บริการ นำมาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง โดยจัด
กระบวนการการรับฟังผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุน และคุณภาพ
หลักสูตรหลากหลายวิธี เช่น แบบสอบถามท้ังแบบเอกสารและเทคโนโลยีบนระบบ Web-based technologies/ 
การสนทนากลุ่ม/สื่อสังคมออนไลน์ และรวบรวมข้อคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ ข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการ
รับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะถูกนำมาวิเคราะห์ผล สรุปรายงาน นำเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนางานให้
สอดคล้องกับ ความต้องการ/ความคาดหวังร่วม/แตกต่างของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังตารางที่ 3.1ก(1)-1        
เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา งานการศึกษาจะดำเนินการรับฟังเสียงด้านความพึงพอใจ/            
ไม่พึงพอใจของผู้เรียนเพ่ือติดตามคุณภาพการให้บริการและนำมาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนางานท่ีเกี่ยวข้อง     
ดังตารางท่ี 4.1 ก (1)-2  

3.1ก(2) ลูกค้าการวิจัย 
ลูกค้าการวิจัย คือ แหล่งทุนภาครัฐ และเอกชน กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้ารับผิดชอบโดย

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
องค์กร ผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการ และเลขานุการวิทยาลัยเป็นเลขานุการรับผิดชอบรับฟังเสียงแหล่งทุน             
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของ
แหล่งทุน  

กระบวนการรับฟังเสียงแหล่งทุนมี 4 วิธี คือ  
1) เชิญผู้แทนแหล่งทุนบางแห่งทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนช้ีแจงนโยบาย กรอบการ

วิจัยและแนวปฏิบัติต่าง ๆ รับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์วิทยาลัยกับแหล่งทุน สรุปข้อมูลดำเนิน
งานวิจัยมุ่งเป้า และงานวิจัยท่ีสอดคล้องนโยบายแหล่งทุนให้ทราบโดยท่ัวกัน  

2) แหล่งทุนบางแห่งจัดประชุมชี้แจงนโยบายกรอบการวิจัยและแนวปฏิบัติต่าง ๆ วิทยาลัยแจ้งให้
อาจารย์   ที่สนใจร่วมรับฟังการช้ีแจง โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กรสรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากข้อ 1) และ 
2) สรุป เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารเพ่ือส่ือสารไปยังคณาจารย์  

3) วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดข้อมูลแหล่งทุนผ่านทาง e-mail ให้แก่คณาจารย์และ
เวียนแจ้งและประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัยบน Website ของวิทยาลัย  

4) อาจารย์ต ิดต่อและหาข้อมูลด้วยตนเองโดยตรงจาก Website ของแหล่งทุนสนับสนุน
งบประมาณการวิจัย  

นอกจากน้ี วิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบช่องทางเดียวเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน สนับสนุนการวิจัย จากทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนภายนอก ของเครือข่าย
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ตารางท่ี 3.1ก(1)-1 วิธีการรับฟังความต้องการวิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้เรียนในอนาคต และผู้ในทุนวิจัย 

กลุ่มลูกค้า 
วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเก่ียวกับ 

ส่ือสังคมออนไลน์ Web-based Technology วิธีการอ่ืน 
ช่วงเวลาท่ี

ดำเนินการรับฟัง 
คุณภาพหลักสูตร การสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน 

ผู้เรียนปัจจุบัน 
ปริญญาตรี Facebook, Line Google Form - การสำรวจในวันปฐมนิเทศ นศ. ใหม่  

- การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
- กิจกรรมพบนักศึกษา 
- การประเมินรายวิชา 
- กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในวิทยาลัย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับบริการต่าง ๆ 
- Line Group และ Facebook Group 
- บริการสายด่วนรับแจ้งเหตุและให้คำปรึกษา 

1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง/ปี 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 

- รวบรวมผลประเมินจาก 
นศ. ช้ันปีท่ี 4  

- วิเคราะห์ สังเคราะห์  
- สรุป และนำเสนอท่ี  
ประชุมสัมมนาหลักสูตร
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  

รวบรวมข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากช่องทาง 
ต่าง ๆ เสนอผ่านหลักสูตร 
และนำเสนอรองคณบดีท่ี
เก่ียวข้อง  

รวบรวมผลประเมินการจัดส่ิง
เอ้ืออำนวยความสะดวก
สำหรับการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน 
และความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ผู้สอนหลังจาก 
เสร็จส้ินการเรียนการสอน  
 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

Facebook, Line Google Form - การสำรวจในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
- กิจกรรมพบนักศึกษา 
- การทวบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 
- กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในวิทยาลัย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับบริการต่าง ๆ 
- Line Group และ Facebook Group 
- บริการสายด่วนรับแจ้งเหตุและให้คำปรึกษา 

1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
2 คร้ัง/ปี 

1 คร้ัง/รายวิชา 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 

- รวบรวมผลประเมินจาก 
นศ. ช้ันปีสุดท้าย 

- วิเคราะห์ สังเคราะห์  
- สรุป และนำเสนอท่ี  
ประชุมสัมมนาหลักสูตร
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  

 

รวบรวมข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากช่องทาง 
ต่าง ๆ เสนอผ่านหลักสูตร 
และนำเสนอรองคณบดีท่ี
เก่ียวข้อง  
 

รวบรวมผลประเมินการจัดส่ิง
เอ้ืออำนวยความสะดวก
สำหรับการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน 
และความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ผู้สอนหลังจาก 
เสร็จส้ินการเรียนการสอน  

ศิษย์เก่า 
ทุกหลักสูตร Facebook Google Form - การเชิญเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ 

- การติดตามภาวการณ์มีงานทำของศิษย์เก่า 
- - - - 

ผู้เรียนในอนาคต 
ทุกหลักสูตร E-mail, Facebook, 

Line 
Website 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
วิทยาลัย 

- การแนะแนวหลักสูตร/ตลาดนัดอุดมศึกษา 
- การจัดนิทรรศการในท่ีประชุมวิชาการต่าง ๆ 
- การสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

 2 คร้ัง/ปี 
3 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 

- - - 

 



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

 

หมวด 3 ลูกค้า 35 

ตารางท่ี 3.1ก(1)-1 วิธีการรับฟังความต้องการวิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้เรียนในอนาคต และผู้ในทุนวิจัย (ต่อ) 
กลุ่มลูกค้า 

วิธีการรับฟังความต้องการ วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าเก่ียวกับ 
วิธีการ ช่วงเวลาท่ีดำเนินการรับฟัง คุณภาพหลักสูตร การสนับสนุน 

ผู้เรียนปัจจุบัน 
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชนใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการวิจัยของประเทศ (NRMS) 
- เข้าร่วมประชุมรับฟังการช้ีแจงนโยบาย กรอบวิจัย การประกาศให้ทุน จากผู้ให้ทุนภายนอก 
- ศึกษาเง่ือนไขการสมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียกรอบวิจัยของแต่ละแหล่งทุน 
- ส่งแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของแหล่งทุน 
- Web-based technologies ต่าง ๆ เช่น E-mail 

เม่ือแหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอ
การวิจัยหรือเม่ือมีการประชุม
ช้ีแจงกรอบการวิจัย ณ เวลาน้ัน 
 

- การเขียนข้อเสนอการวิจัยท่ีถูกต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขและกรอบการวิจัยท่ี
แหล่งทุนกำหนด 

- ส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับ
สมบูรณ์ตรงเวลา 

- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวลา
และจำนวนท่ีเหมาะสม 

- ผลลัพธ์ของโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมีคุณภาพ 

การสนับสนุนจำนวนเงินทุนวิจัย  

ศิษย์เก่า 
ทุกหลักสูตร - แบบสำรวจความพึงพอใจเก่ียวกับบริการต่าง ๆ 

- กล่องรับฟังความคิดเห็น 
- Web-based technologies ต่าง ๆ เช่น E-mail Web-based technologies ต่าง ๆ เช่น E-mail 

ตลอดเวลาและทุกคร้ังท่ี
จัดบริการวิชาการ 

- รวบรวมผลประเมินจากผู้รับบริการ 
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป เพ่ือนำไป
ปรับปรุงบริการ 

- 
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องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ วช. สกว. สวรส. และ สกอ. ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
ประเทศ (NRMS)   

สำหรับสารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ วิทยาลัยส่งแบบสอบถามให้         
แหล่งทุนตอบกลับมา โดยเน้นเฉพาะแหล่งทุนในประเทศท่ีคณาจารย์รับทุนวิจัยอยู่เพื่อรับฟังเสียงของผู้ให้ทุนวิจัย
เกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของแหล่งทุนท่ีมีต่อผลสำเร็จโครงการวิจัยของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยรวบรวมและวิเคราะห์นำเสนอผลการวิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
พิจารณาทบทวนเพ่ือวางแผนพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัย ดังตารางที่ 4.1 ก (1)-2 และและแจ้งคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัย  

3.1ก(3) ลูกค้ากลุ่มบริการวิชาการ 
ลูกค้าการบริการวิชาการของวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าด้านการฝึกอบรม กระบวนการรับฟัง

เสียงลูกค้ารับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจรวมถึงกล่อง       
รับฟังความคิดเห็นดังตารางท่ี 3.1 ก(1)-1 ข้อมูลท่ีได้รับจะถูกนำมาวิเคราะห์เพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการ ตารางท่ี 
4.1 ก (1)-2  

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
สำหรับด้านการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยดำเนินการรับฟังเสียงด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ

ผู้เรียนเพ่ือติดตามคุณภาพการให้บริการ นำมาปรับปรุงกระบวนการและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องหลากหลายวิธีแสดง  
ดังตารางที่ 3.1ข(1)-1 การประเมินความผูกพันของผู้เรียน วิทยาลัยดำเนินการประเมินผลเมื ่อบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาปีละ 1 ครั้ง ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อทบทวนและ
บริหารจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน  

ในด้านการวิจัย วิทยาลัยใช้กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าซึ่งเป็นแหล่งให้ทุนในด้านความต้องการ 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความมไม่พึงพอใจ และความผูกพันด้วยแบบสอบถาม ดังตารางท่ี 3.1ข(1)-1 

   ในด้านการบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยรับฟังเสียงด้านความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการวิชาการผ่านการใช้แบบสอบถามและกล่องรับข้อคิดเห็น ดังตารางท่ี 3.1ข(1)-1 

3.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
คู่เทียบของวิทยาลัยสหวิทยาการท้ังในด้านการศึกษาและการวิจัย คือ วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยาลัยสหวิทยาการรวมรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF จากระบบ CHE-QA online และเปรียบเทียบกับสถาบันคู ่เทียบใน
ระดับประเทศ  



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

 

หมวด 3 ลูกค้า 37 

 
 

 
 

ตารางท่ี 3.1ข(1)-1 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียน ศิษย์เก่า และแหล่งทุนวิจัย 

กลุ่มลูกค้า 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน 

วิธีการประเมิน 
ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมิน 
ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน 

ผลการประเมิน วิธีการประเมิน 
ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน 

ผลการประเมิน 

ผู้เรียนและศิษย์เก่า 
ปริญญาตรี - แบบสำรวจ 

- ประเมินด้วย
วาจา 

1 คร้ังต่อปี หลักสูตร - ภาพท่ี 7.2ก-1  
- ภาพท่ี 7.2ก-2 

- แบบสำรวจ 
- ประเมินด้วยวาจา 
- การร้องเรียนตาม
ข้อบังคับ มธ. 

1 คร้ังต่อปี หลักสูตร ตารางท่ี 7.4ก 4-
2 

แบบสำรวจ 1 คร้ังต่อปี หลักสูตร ภาพท่ี 7.2 ก-5 
ปริญญาโท 1 คร้ังต่อปี หลักสูตร 1 คร้ังต่อปี หลักสูตร 1 คร้ังต่อปี หลักสูตร 

ปริญญาเอก 1 คร้ังต่อปี หลักสูตร 1 คร้ังต่อปี หลักสูตร 1 คร้ังต่อปี หลักสูตร 

แหล่งทุนวิจัย 
องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชนใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

แบบสอบถามม 1 คร้ังต่อปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา
องค์กร 

ภาพท่ี 7.2ก-3 แบบสอบถาม 1 คร้ังต่อปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา
องค์กร 

ตารางท่ี 7.4ก 4-
2 

แบบสอบถาม 1 คร้ังต่อปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา
องค์กร 

ภาพท่ี 7.2ก-6 

บริการวิชาการ 

ผู้รับบริการ
วิชาการ 

แบบสอบถาม หลังรับบริการ ผอ.ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ 

ภาพท่ี 7.2ก-4 - กล่องรับฟัง 
ความคิดเห็น 
- ข้อร้องเรียน 

ตลอดเวลา ผอ.ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ

ผอ. 

ตารางท่ี 7.4ก 4-
2 

สำรวจการมารับ
บริการซ้ำ 

1 คร้ังต่อปี ผอ.ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ 

ภาพท่ี 7.2ก-8 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
เพื่อกำหนดและพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ วิทยาลัยแสวงหาความต้องการของผู้เรียนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงสร้างการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยดังตารางที่ 3.2ก(1)-1 จากความต้องการดังกล่าว 
วิทยาลัยจัดให้มีการสื่อสารเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยวิทยาลัยใช้วิธีการส่ือสารข้อมูลผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น Website ของวิทยาลัย, Facebook, LINE เป็นต้น  

ตารางท่ี 3.2ก (1)-1 วิธีค้นหาความต้องการหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

วิธีการ ผลท่ีได้ การนำผลไปใช้ประโยชน ์

ผู้เรียน - การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา 
- การประชุมนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 
- การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรใน
วันปัจฉิมนิเทศและนักศึกษาท่ีพ่ึงสำเร็จ

การศึกษา 

ข้อมูลความต้องการของนักศึกษาและ

แนวทางในการสนับสนุน และการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา โอกาส
ในการเข้าสู่แหล่งงาน และมีข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหารายวิชา  
ส่ิงเอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดการเรียน 
การสอน และความพึงพอใจต่ออาจารย์
ผู้สอน  

คกก. ประจำหลักสูตรนำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดไป
วิเคราะห์และสรุปผล 

 
นำเสนอรองคณบดีท่ีเก่ียวข้อง 

 
นำเสนอ คกก. บริหารวิทยาลัย 

 
คกก.ประจำวิทยาลัย 

อาจารย์ - การจัดสัมมนาอาจารย์ แนวทางและแผนงานต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการสอน ส่ิงเอ้ือต่อการสอนให้เกิด
ความพึงพอใจต่อผู้เรียน 

ศิษย์เก่า - สำรวจความคิดเห็นและภาวะการมีงาน
ทำในช่วงงานรับปริญญา 

- เชิญผู้แทนศิษย์เก่าในการประชุมหลักสูตร 

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  
และการจัดให้มีการปฏิบัติงานจริง  
มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมพูน
มากกว่าเน้ือหาวิชาการ ได้แก่ ด้านภาษา  
การบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำ 

นำเสนอต่อ คกก. นโยบายวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย 

 
สภามหาวิทยาลัย 

 
เปิดใช้หลักสูตร 

 
ประเมินหลักสูตร/ปรับปรุง 

นายจ้าง - การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังว่า

บัณฑิตท่ี สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความพร้อม

ทำงานและมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ี

เหนือกว่าบัณฑิตท่ีจบจากสถาบันอ่ืน 
ผู้ปกครอง (เฉพาะ
หลักสูตรปริญญาตรี) 

- การสุ่มสัมภาษณ์ในช่วงวันสอบสัมภาษณ์
และวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

ข้อมูลความคาดหวัง และคำแนะนำต่อ 
การเรียนการสอน ของผู้เรียน  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้อง 

- ทบทวนข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 

การบริหารจัดการท่ีดี และการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพหลักสูตร  

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยรับฟังเสียงจากแหล่งทุนด้านความต้องการ/ความคาดหวังโดยใช้
แบบสอบถามจากแหล่งทุนภายในประเทศ/ต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือค้นหาความต้องการของผู้ให้ทุน
วิจัย สนับสนุนให้เกิดการวิจัยที่ตอบโจทย์แหล่งทุน ดังตารางที่ 3.1ก(1)-2 วิทยาลัยโดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาองค์กรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ โครงการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การนำไปใช้ประโยชน์          
และนวัตกรรมทุก 3 เดือนของคณาจารย์ในวิทยาลัย โดยใช้แบบฟอร์มและนำมาจัดทำสารสนเทศผลงานวิจัย              
โดยจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมมการส่งเสริมการวิจัยประจำวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
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วิทยาลัย และคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ตลอดจนเผยแพร่สารสนเทศบน Website ของวิทยาลัย ดังตารางที่ 3.2
ก(1)-3  

ตารางท่ี 3.1ก(1)-2 วิธีการค้นหาความต้องการผู้ให้ทุนวิจัย 
วิธีการ รายละเอียด 

วิธีการค้นหาจากผู้ให้ทุนวิจัย - คกก. ส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยรับฟังเสียงจากแหล่งทุนด้านความต้องการ ความคาดหวัง 
โดยใช้แบบสอบถามผ่านทาง E-mail 

- เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย กรอบการวิจัย แนวทางปฏิบัต ิมิติใหม่รูปแบบ 
การทำวิจัย การประกาศการให้ทุนจากผู้ให้ทุนภายนอก 

- Download ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยจาก Website ของ วช. เพื่อศึกษา
เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัยและรายละเอียดกรอบการวิจัย 

วิธีการกำหนดและปรับงานวิจัย - จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความคาดหวังและความผกูพัน 
โดย คกก. ส่งเสริมการวิจัย  

- สง่แบบสอบถามดังกล่าวไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ที่อาจารย์ในคณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  
- ประเมินผลความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของแหล่งทุนที่มีต่อ
ผลสำเร็จโครงการวิจัย  

- นำผลการประเมินเข้าวาระการประชุม คกก.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพิจารณาและแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไข  

วิธีการกำหนดและปรับงานวิจัยให้ดึงดูด - การเชิญแหล่งทุนมาพบปะแลกเปลี่ยนกับอาจารยข์องวิทยาลัย  

ตารางท่ี 3.1ก(1)-3 การช่วยให้ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัย 
กลไกการสนับสนุนและจัดระบบสารสนเทศ รายละเอียด 

ผู้ให้ทุนวิจัยในภาพรวม 
- สารสนเทศของวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดข้อมูลผ่าน e-mail ให้อาจารยแ์ละนักศึกษาทุกคนทราบ

เกี่ยวกับแหล่งทุนภายนอก  
- การขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัย - บริหารจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่บน Website ให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ 
- บริการแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ด้านการวิจัยของคณะ ขึ้นบน 

Website  
ผู้ให้ทุนวิจัยแต่ละกลุ่ม 

- วิธีการสื่อสาร ทำบันทึกเวียนแจ้งคณาจารยผ์่าน E-mail 
- วิธีการถ่ายทอด ผ่านการจัดฝึกอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ได้แก่ การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ การเสนอขอทุนวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา (ทุน วช. และ ทุน คปก.)  
ผู้ให้ทุนวิจัยในอนาคต 

- วิธีการสื่อสาร การจัดเวทพีบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคาดหวังระหว่างแหล่งทุนกับคณาจารย ์ 
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ข. ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
วิทยาลัยและหลักสูตรต่าง ๆ มีการประชุมระดมความคิดร่วมกันเพ่ือวางแผนดำเนินงาน ทบทวน

กระบวนการทำงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจัดให้มีการแจ้งข้อมูลด้านหลักสูตร 
และบริการวิชาการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและ    
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น วิทยาลัยดำเนินการสร้างความผูกพันธ์ผ่านสโมสรนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า ผู้บริหาร 
คณาจารย์ รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และผูกพันโดยยึดหลักว่า วิทยาลัยคือส่วนหน่ึง      
ของชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประชุมออกแบบกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เรียนมาวางแผน กำหนดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษาร่วม
รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรม เมื ่อสิ ้นสุดกิจกรรมมีการวัดประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และนำผล              
การวิเคราะห์ไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพัน ดังตารางท่ี 3.2ข(1)-1 

ตารางท่ี 3.2ข (1)-1 วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เรียน - การสำรวจในวันปฐมนิเทศ นศ. ใหม่  
- การสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
- กิจกรรมพบนักศึกษา 
- การประเมินรายวิชา 
- กล่องรับฟังข้อคิดเห็นภายในวิทยาลัย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ 
- Line Group และ Facebook Group 
- บริการสายด่วนรับแจ้งเหตุและให้คำปรึกษา 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 

- หลักสูตร 
- รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
- งานบริการวิชาการ 

ศิษย์เก่า - การเชิญเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของวิทยาลัย 
- เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร 
- การติดตามศิษย์เก่าและภาวะการมีงานทำ 

1 ครั้ง/ปี - วิทยาลัย 
- หลักสูตร 
งานบริการวิชาการ 

นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต - เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร 
- การติดตามศิษย์เก่าและภาวะการมีงานทำ 

1 ครั้ง/ปี - วิทยาลัย 
- หลักสูตร 
งานบริการวิชาการ 

หน่วยงาน/แหล่งฝึกงาน - อาจารย์นิเทศรับฟังความคิดเห็นจากแหล่งฝึกงาน 
- การเชิญวิทยากรจากแหล่งฝึกงานมาร่วมสอนใน
หลักสูตร 

1 ครั้ง/ปี - หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึก

ปฏิบัติงาน 

 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยประจำวิทยาลัยกำหนดกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งทุน 

2 วิธี คือ 1) ผู้วิจัยที่ได้รับทุนส่งมอบผลงานที่ดีมีคุณภาพและตรงเวลา และปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
แหล่งทุน และ 2) ประชุมหารือกับแหล่งทุนเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคาดหวังของแหล่งทุนดังตารางที่ 3.2
ข(1)-2 
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ตารางท่ี 3.2ข (1)-2 วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับแหล่งทุนวิจัย 
แหล่งทุน รายละเอียด 

แหล่งทุนวิจัยปัจจุบัน - เชิญหน่วยงานที่ควรสร้างความร่วมมือมาพบปะแลกเปลี่ยนกับคณาจารย ์
- เผยแพร่ผลงานวิจัย/องค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง (ผลตารางที ่7.4ก 1-2) 

แหล่งทุนวิจัยอนาคต - เชิญหน่วยงานที่ควรสร้างความร่วมมือมาพบปะแลกเปลี่ยนกับคณาจารย ์
- อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยปัจจุบันจะส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและตรงเวลาให้แก่แหล่งทุนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของแหล่งทุน 

 
3.2ข(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน 
วิทยาลัยสหวิทยาการมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน ผ่านกล่องรับฟังข้อคิดเห็น E-mail              

แบบสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
ของบุคลากรวิทยาลัย โดยมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านหลักสูตร วิจัยและบริการวิชาการ ดังตารางท่ี 3.2ข(2)-
1 โดยในปีงบประมาณ 2556-2560 ไม่พบข้อร้องเรียนในทุกพันธกิจของวิทยาลัย  
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ตารางท่ี 3.2ข (2)-1 ระบบจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประเภทเรื่องร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์

การศึกษา 1. เร่ืองร้องเรียนที่เกิดจาก
ความบกพร่องของการ

บริการ/พฤติกรรม
บุคลากร  

2. เร่ืองร้องเรียนเกิดจาก
ความไม่ปลอดภัยชีวิตและ

ทรัพย์สนิ/ความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการของ

วิทยาลัย  

1. ยื่นเรื่องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่งานบริการ
วิชาการและกิจการนักศึกษา ในวันและเวลา
ราชการ 

2. นำจดหมายร้องเรียนใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น
ที่อาคารวิทยาลัย 

3. ส่งทางจดหมายถึงคณบด ี
4. E-mail ต่อคณบด ี
5. ส่งจดหมายร้องเรียนผ่านระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. รับเรือ่งร้องเรียน 
2. รายงานตามลำดับชั้น  
3. สรุปผลแจ้งผู้ร้องเรียน 

- สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัย 

- รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

- จำนวนเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับ 

- จำนวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

วิจัย 1. เรื่องร้องเรียนจากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก 

2. เรื่องร้องเรียนด้าน
จริยธรรมการวิจัย 

1. ส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ที่
อาจารย์ในวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

เพื่อสอบถามประเด็นที่ไม่พึงพอใจ 
2. E-mail คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

1. ประเมินผลจากแบบสอบถาม/รับเรื่อง
ร้องเรียน 

2. นำผลการประเมินเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
3. แจ้งผลการแก้ไขให้แก่แหล่งทุน 

- คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยระดับวิทยาลัย 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาองค์กร 

- จำนวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับ 

- จำนวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

บริการ
วิชาการ 

เรื่องร้องเรียนที่เกิดจาก 
ความบกพร่องของการ

บริการ/พฤติกรรมบุคลากร 

1. ส่งจดหมายผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน 
2. E-mail คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยประจำ
วิทยาลัย (กำกับดูแลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ) 

1. รับเรื่องร้องเรียน 
2. ดำเนินการแก้ไข 
3. สรุปผลแจ้งผู้ร้องเรียน 

- คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยระดับวิทยาลัย 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาองค์กร 

- จำนวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับ 

- จำนวนข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 
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หมวดท่ี 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลดำเนินการขององค์กร 
ก. การวัดผลดำเนินการ  

4.1ก(1) ตัวช้ีวัดผลดำเนินการ 
สารสนเทศของวิทยาลัยแบ่งตามแหล่งข้อมูลและการนำไปใช้ คือ  
1) ระดับปฏิบัติการ วัดการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลสะสมรายวันรายเดือน ไปจนถึงรายปี  
2) ระดับพันธกิจ/ระบบงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นสารสนเทศระดับหลักสูตรซึ่งเป็นการส่งข้อมูล

จากระดับปฏิบัติการสู่งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพใช้ผลิตสารสนเทศ รายงานตามระบบงาน และสะสมรายงาน
เพ่ือวิเคราะห์จัดทำกลยุทธ์เป็นรายงานประจำเดือน รายไตรมาส และประจำปี ดังตารางที่ 4.1ก(1)-1 

3) ระดับกลยุทธ์ เป็นสารสนเทศสำหรับทีมบริหารเกี่ยวกับนโยบาย แผน พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ระดับวิทยาลัย ตลอดจนสารสนเทศเกี่ยวกับผลดำเนินงานของวิทยาลัย ทั้งเชิงกระบวนการ ผลผลิต 
และผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสารสนเทศสำหรับการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพ่ือทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ดัง
ตารางท่ี 2.1ก(1)-2 

สารสนเทศระดับที่ 1 และ 2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยรวบรวม ทบทวน และ
วิเคราะห์ผลการดำเนินการในภาพรวมของวิทยาลัย แต่ละหลักสูตรจะมีผู้รับผิดชอบโดยเผพาะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กรรับผิดชอบตัวช้ีวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
ผลการดำเนินการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กรรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของวิทยาลัยและเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผลจากทุกหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ภาพรวมผลลัพธ์         
การวิจัยของวิทยาลัย แยกตามประเภทของวารสารที่ลงตีพิมพ์และชนิดของบทความ จำแนกตามหลักสูตร จัดการ
ข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ดังตารางท่ี 4.1ก(1)-1 และ 4.1ก(1)-2 และมีวิธีกรนำสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ดังปรากฏตามตารางท่ี 4.1ก(3)-1 

4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 มติของทีมบริหารวิทยาลัยกำหนดคู่เทียบด้านผลงานการศึกษาและ        

การวิจัยในระดับประเทศ โดยพิจารณาจากองค์กรท่ีมีบริบทคล้ายกับวิทยาลัย โดยวิทยาลัยเลือกวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคู่เทียบ เนื่องจากมีหลักสูตรทุกระดับและเนื้อหาสาระหลักสูตรในเชิงสหวิทยาการ
ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งมีคณาจารย์ที่หลากหลายสาขาวิชา แต่มีจำนวนอาจารย์น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยประเด็นของการเทียบเคียงระบุในตารางท่ี P.2ก(3)-1 สำหรับในระดับนานาชาติและด้าน
การบริการวิชาการ วิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดคู่เทียบ 

4.1ก(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
   วิทยาลัยโดยผู้รับผิดชอบตามพันธกิจ นำเสียงของลูกค้า ข้อมูลและสารสนเทศตามระบุไว้ใน         
หมวดที่ 3 การรับฟังเสียง ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาทบทวนนำไปใช้ในการปรับกระบวนการทำงานร่วมกับ             
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านการตลาดของวิทยาลัย



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ตารางท่ี 4.1ก(1)-1 การแบ่งงานและผู้รับผิดชอบในการกำหนดการวัดผลดำเนินงานของวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี 
ประเภทของงาน ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ ความถี่วัดผล ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผอ.หลักสูตรทุกหลักสูตร 

งานบริการการศึกษา 
งานพัฒนาคุณภาพ 
งานกิจการนักศึกษา 

ทุกไตรมาส 
ทุกรอบปีการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษาเชิงสหวิทยาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

การวิจัย รองคณบดีฝ ่ายว ิจ ัยและพัฒนา

องค์กร 
ผอ.ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

งานวิจัย 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

ทุกไตรมาส 
ทุกรอบปีปฏิทิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงสหวิทยาการที ่ครอบคลุม องค์ความรู้ สร้างสรรค์
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

การบริการวิชาการ ผอ.ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ทุกรอบปีปฏิทิน ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้และการใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ในเชิงสหวิทยาการ 

งานสนับสนุนพันธกิจหลัก 
- งานบุคคล 
- งานการเงิน 
- งานพัสด ุ
- งานกายภาพ 
- งาน IT 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคคล 
งาน IT 
งานกายภาพ 
งานบัญชีและพัสด ุ

ทุกไตรมาส 
ทุกรอบปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
จัดระบบบริหารโดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาล 
ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

งานแผนและระบบคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

องค์กร 
งานพัฒนาคุณภาพ ทุกไตรมาส 

ทุกรอบปีงบประมาณ 
สนับสนุนทุกยุทธศาสตร ์

งานวิเทศสัมพันธ์และงาน
ประชาสัมพันธ ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

องค์กร 

งานกิจการนักศึกษา 
งานพัฒนาคุณภาพ 

ทุกรอบปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 
   



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ตารางท่ี 4.1ก(1)-2 ระบบการรวบรวมข้อมูลและการนำสารสนเทศไปใช้ 
พันธกิจ ประเภทข้อมูล เวลาการรวบรวม หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้กำกับดูแล 

ผู้รับผิดชอบ
วิเคราะห์/ทำงาน 

หน่วยรับข้อมูล การนำไปใช้ 

การศึกษา เชิงปริมาณ รายไตรมาส - งานบริการการศึกษา 
- หลักสูตร 
- งานกิจการนักศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

งานพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน, สกอ., 
สมศ., สงป. 

1. กำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

2. วางแผนงาน/
โครงการ 

3. รายงานการประกัน
คุณภาพ 

เชิงคุณภาพ ปีละ 1 คร้ัง หลักสูตร คกก. ประจำหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

ผอ.หลักสูตรทุกหลักสูตร หลักสูตร วิทยาลัย วางแผนบริหาร

หลักสูตร 
การวิจัย เชิงปริมาณ รายไตรมาส งานบริการการศึกษา หัวหน้างานบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร งานบริการการศึกษา กองบริหารงานวิจัย, 

สกอ., กองแผนงาน 
1. วางแผนพัฒนา 
การวิจัย 

2. รายงาน 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. จัดระบบและกลไก
พัฒนากระบวนงาน 

เชิงคุณภาพ ปีละ 1 คร้ัง งานบริการการศึกษา หัวหน้างานบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร งานบริการการศึกษา 

การบริหาร เชิงปริมาณ รายไตรมาส สำนักงานเลขานุการ

วิทยาลัย 
เลขานุการวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 
เลขานุการวิทยาลัย กองแผนงาน, สกอ.,  

สมศ., สงป. 
1. กำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 

2. วางแผนงาน/
โครงการ 

3. รายงานการประกัน
คุณภาพ 

เชิงคุณภาพ ปีละ 1 คร้ัง สำนักงานเลขานุการ

วิทยาลัย 
เลขานุการวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 
เลขานุการวิทยาลัย กองแผนงาน, สกอ.,  

สมศ., สงป. 
จัดระบบและกลไก

การบริหาร 
การบริการ
วิชาการ 

เชิงปริมาณ หลังจากการ

ให้บริการ 
ศูนย์วิจัยและบริการ

วิชาการ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร งานบริการการศึกษา คกก. ประจำ

วิทยาลัย 
1. จัดระบบและกลไก
การบริหาร 

2. ปรับปรุงบริการ 
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ตารางท่ี 4.3ก(3)-1 วิธีการใช้เสียงของลูกค้าและสารสนเทศ ด้านตลาดการศึกษาและตลาดการวิจัย 
สารสนเทศที่นำไปใช้เพื่อการตลาด วัตถุประสงค์การนำไปใช ้ วิธีการนำไปใช ้ ตัวชี้วัดผลการนำไปใช ้ ผู้รับผิดชอบ 
เสียงของลูกค้าทางการศึกษาเกี่ยวกับศิษย์เก่า 
ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

ของศิษย์เก่า 
ให้ลูกค้าเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web-based 
technology 

จำนวนผู้สมัครในรอบปีการศึกษา งานบริการการศึกษา 
งานกิจการนักศึกษา 

เสียงของลูกค้าทางการศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียนในอนาคต 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน

ฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 
สร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web-based 
technology 

จำนวนผู้สมัครในรอบปีการศึกษา งานบริการการศึกษา 
งานกิจการนักศึกษา 

เสียงของลูกค้างานวิจัย 
1. ความต้องการของแหล่งทุน เขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้องเป็นไป

ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน 
นำไปพัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

จากแหล่งทุนวิจัย 
คกก. ส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัย 

2. ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ส่งมอบผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพและตรง

เวลาให้กับแหล่งทุน 
นำไปปรับปรุงกระบวนการทำวิจัย ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุน คกก. ส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัย 

3. ความผูกพัน สร้างความสัมพันธ์กับแหล่งทุน พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย 
สร้างศักยภาพอาจารย ์

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

จากแหล่งทุนวิจัย 
คกก. ส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัย 
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ทั้งการศึกษาและวิจัย ดังตารางที่ 4.1ก(3)-1 ผลของการเทียบเคียงตลาดการศึกษาในระดับประเทศ พบว่า คะแนน
สอบ Admission (ต่ำสุด-สูงสุด) ของวิทยาลัยสหวิทยาการสูงกว่าคู่เทียบแสดงดังตารางท่ี P.2ก(3)-1 

4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัด 
วิทยาลัยมีระบบกลไกการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดไปสู่ผู้อำนวยการหลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานและ

บุคลากรในระดับปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีผู้รับผิดชอบกำกับและดำเนินงานเพ่ือกำกับตัวชี้วัดใน
แต่ละยุทธศาสตร์ (ตารางท่ี 4.1 ก(1)-1) มีความถ่ีในการติดตามวัดวิเคราะห์ผลดำเนินงานตามไตรมาส และตามรอบ
ระยะเวลาของกระบวนการ เพื่อทบทวนผลดำเนินงาน ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
วิทยาลัย ให้แน่ใจว่าการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระบวนการ ระเบียบ 
ข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน/ภายนอก และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การปรับปรุง
พ้ืนที่การเรียนรู้ การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการศึกษาของวิทยาลัย เป็นต้น สำหรับ
ด้านการวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยประจำวิทยาลัยทบทวนระบบการวัดผล การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของ
วิทยาลัยเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่เทียบ  

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลดำเนินการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กรท่ีรับผิดชอบกำกับผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (ตารางท่ี 

2.1ก(1)-2 ตารางท่ี 2.2ก(2)-1 และตารางท่ี 4.1ก(1)-1) นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อทบทวนและปรับปรุง
การดำเนินงานร่วมกับรองคณบดีทุกฝ่ายเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับวิธีดำเนินการและพัฒนาระบบงาน และจัดทำ
โครงการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป สำหรับการทบทวนผลการดำเนินงานและขีดความสามารถของ
วิทยาลัย งานพัฒนาคุณภาพการศึกษารับผิดชอบวิเคราะห์ทบทวนและติดตามผลตามตัวชี้วัดผ่านกระบวนการตาม
เกณฑ์ EdPEx ตัวช้ีวัด IQA และตัวชี้วัด Corporate KPIs นำเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับวิธีดำเนินการ และกำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณต่อไปดังภาพท่ี 
4.1 ข(1)-1  

ภาพท่ี 4.1ข(1)-1 กระบวนการทบทวนผลดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 48 

ค. การปรับปรุงผลดำเนินงาน 
4.1ค(1) วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
วิทยาลัยสหวิทยาการใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในองค์กร

ของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงาน องค์ความรู้ และงานวิจัยของคณาจารย์ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลาการสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อขยายองค์ความรู้เดิม บูรณาการ
ความรู้ เพ่ือทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อไป  

4.1ค(2-3) ผลดำเนินการในอนาคตและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
      รองคณบดีท่ีรับผิดชอบกำกับในแต่ละด้านนำผลการทบทวนที ่ได้จากแต่ละฝ่ายมาจัดลำดับ         
ความสำคัญ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัย ผลกระทบและเรื่อง
เร่งด่วนในการพัฒนา รวมทั้งความสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจัดทำเป็นโครงการพัฒนา
หน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
มอบหมายให้รองคณบดีและผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดทำโครงการต่อไป  
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. ความรู้ของวิทยาลัย 
4.1ก(1-2) การจัดการความรู้ด้าน IT และการเรียนรู้ระดับสถาบัน 
วิทยาลัยจัดทำ Roadmap ดำเนินการรวบรวม ปรับปรุงข้อมูล/สารสนเทศ และ จัดการสินทรัพย์

ความรู้ตามกรอบแนวคิด SIPOC ดังภาพท่ี 4.2ก(1)-1 ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
(ตารางท่ี 4.2 ก(1)-1) มีเป้าหมาย ในการดำเนินงานเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมของวิทยาลัย และ
ด้านการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อขยายองค์ความรู้เดิมและ
บูรณาการความรู้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่สู่การใช้ประโยชน์  

ภาพท่ี 4.2ก(1)-1 กระบวนการเรียนรู้ของวิทยาลัยตามกรอบแนวคิด SIPOC  
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ตารางท่ี 4.2ก(1)-1 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2560 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต 
1. นโยบาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คกก.บริหารวิทยาลัย
มอบหมายให้รองคณบดีที่

เกี่ยวข้องดำเนินการถอด

นโยบาย มธ. เป็นแนวทางที่
สอดคล้องกับวิทยาลัย 

ต้นเดือน 
พ.ย. 2559 

- - คำสั่งมอบหมาย
ภาระงานแก่รอง

คณบดีแต่ละฝ่าย 

2. ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คกก. บริหารวิทยาลัยพิจารณา
จัดทำแผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ 

ภายในเดือน 
พ.ย. 2559 

 คกก. บริหาร
วิทยาลัย 

- แผนปฏิบัติการ
และแผน KM  
ประจำปี 2560 

3. แผนปฏิบัติการ 5 ปี
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

ทุกภาคส่วนภายในวิทยาลัย

เขียนโครงการเสนอต่อ  
คกก.บริหารวิทยาลัย 

พ.ย. - ธ.ค. 
2559 

ทุกภาคส่วน

ภายในวิทยาลัย 
- โครงการต่าง ๆ 
เพื่อบรรจุใน

งบประมาณ 
4. Corporate KPIs และ 

KM Roadmap ตาม
กระบวนการ SIPOC 

จัดสัมมนาบุคลากรวิทยาลัย ม.ค. - ต.ค. 
2560 

ผู้รับผิดชอบจัด

กิจกรรม 
- สรุปบทเรียนของ
การจัดกิจกรรม 
ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ  
และวิธีการดำเนิน

กิจกรรมวิทยาลัย 
- รายงานผล
ดำเนินงาน 

 
ข. ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2ข(1) คุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ 
วิธีการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีแม่นยำ ถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมใช้งานทันกาล ปลอดภัย

เป็นความลับ โดยดูแลการเช่ือมต่อข้อมูลและสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้พร้อม
รับมือต่อการคุกคามใน รูปแบบต่าง ๆ ด้วยการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศองค์กร พัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ของส่วนงาน สำรอง ข้อมูลและสารสนเทศตามวันและเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ  หน่วยงานแต่ละ     
พันธกิจรับผิดชอบดูแลรวบรวม วิเคราะห์ รายงาน และจัดเก็บข้อมูลท่ีเกิดขึ้นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ดัง
ตารางที่ 4.2ข(1)-1 ผ่านระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน นำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานและ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (ตารางท่ี 4.2ข(1)-2) 
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ตารางท่ี 4.2ข(1)-1 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความถี่ ตัวชี้วัด การนำไปใช้ 

- คกก. บริหาร ฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลงาน ความรู้ และ
งานวิจัย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 
สายวิชาการและ 
สายสนับสนุนเพื่อขยาย

องค์ความรู้เดิม  
บูรณาการความรู้เพื่อทำ
ให้เกิดความคิด 
สร้างสรรคค์วามรู้ใหม ่

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สัมมนาบุคลากร 

2. สรุปผลและถอดบทเรียน รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลไป

ใช้ด้านวิจัยและการเรียน 
การสอน 

 

บุคลากรของวิทยาลัย

ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

จำนวน 4 ครั้ง ระดับความสำเร็จ 
การดำเนินงานตามแผน 

การแลกเปลี่ยนความรู้

เพื่อขยายความรู้เดิมเพื่อ
ทำให้เกิดความรู้ใหม ่

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาองค์กร 

- เลขานุการวิทยาลัย 

KM ตามแนวคิด SIPOC รวบรวมข้อมูลความรู้ทุก

ภาควิชาและหน่วยงาน
เข้าระบบฐานข้อมูล 
เพื่อพร้อมใช้ตลอดเวลา 

1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
2. ประชุมขั้นตอนและเวลาดำเนิน
กิจกรรม 

3. แจ้งบุคลากรเพื่อส่งความรู้และ
เอกสารต่าง ๆ 

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัด
หมวดหมู่ความรู ้

ตัวแทนจากหลักสูตร

และหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยที่ได้รับ

มอบหมายให้ร่วม

กระบวนการ KM 

ทุกครั้งที่มี

ผลงาน 
จำนวนข้อมูลความรู้ที่ได้

จากกระบวนการ 
SIPOC 

เป็นแหล่งความรู้ที่

บุคลากรสามารถเข้าถึง
นำไปสู่การต่อยอด

ความรู ้
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ตารางท่ี 4.2ข(1)-2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
คุณลักษณะ วิธีการจัดการ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

ความแม่นยำ กำหนดเงื่อนไขการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ จำนวน 1 ครั้ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองค์กร 

จัดการฝึกอบรมให้ผู้บันทึกข้อมูล เมื่อร้องขอ  

ความถูกต้องเชื่อถือได ้ ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบจากส่วนกลาง

วิทยาลัย 

เดือนที ่6, 12 ของ

ปีงบประมาณ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองค์กร 

จัดทำรายงานผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้กับ

คณะกรรมการบอร์ดทุก 6 เดือน 

 

ความทันกาล User บันทึกข้อมูลเข้าระบบทุกวัน ทุกวันทำการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการวิทยาลัย 

หลักสูตร 

ผู้บริหารและ Admin เข้าระบบตรวจสอบข้อมูล  

ความปลอดภัย กำหนดสิทธิในการเข้าถึงให้กับผู้ใช้งานระบบทุกคน ทุกวันที่ 30 ของ

เดือน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองค์กร 

 
4.2ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดูแลจัดการระบบ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ

สำหรับผู้ใช้งานตามบทบาทการใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 

รวมท้ังดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย ท้ัง Hardware, Software, สารสนเทศองค์กร ได้แก่  

1. จัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
3. ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ ใช้งานการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูล 
4. ให้คำปรึกษาการใช้งานหรือแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ 
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย  

4.2ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือให้การดูแลระบบสารสนเทศของคณะฯ ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ งานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจะเป็นผู้ดูแลจัดการและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารของวิทยาลัย 

1. Hardware จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที ่หมดอายุใช้งาน ทุก

ปีงบประมาณ และแต่งตั้งบุคลากรด้านสารสนเทศ เพื่อดูแลระบบและสำรองข้อมูลตลอดเวลา 

และรายงานผลการดำเนินงาน อีกท้ังกำหนดแผน บริการความเสี่ยงของด้านสารสนเทศ ป้องกัน

ความเส่ียงด้านการสูญหายของสารสนเทศด้านต่าง ๆ  

2. Software วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน IT พัฒนาระบบสารสนเทศของ

ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ จัดทำระบบฐานข้อมูล

เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร อำนวยความ สะดวกการใช้งานของบุคลากร และมีการจัด

ฝึกอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ด้านการใช้งานทุกปีงบประมาณ  
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4.2ข(4) คุณสมบัติของ Hardware และ Software 
    การจัดหา Hardware และ Software วิทยาลัยจัดทำแผนทดแทนและปรับปรุงทุกปีงบประมาณ 

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาติดตามปริมาณ การใช้งานและวางแผนปรับปรุง Server, Access point, LAN, Outlet 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ สอบถามความพึงพอใจ การใช้งานระบบสารสนเทศวิทยาลัยทุกส้ินปีงบประมาณ และนำผลมา

วางแผนพัฒนางานด้านสารสนเทศในปีต่อไป  

4.2ข(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
   งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งรับผิดชอบด้าน IT มีแผนบริหารความเสี่ยงเตรียมพร้อมในภาวะ

ฉุกเฉิน กรณีมีการหยุดชะงัก การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับนานกว่า 3 ช่ัวโมง            

มีระบบการตรวจสอบพร้อมท้ังแจ้งวัน เวลา มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีระบบกู้ข้อมูลเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

พร้อมทั้งกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งาน ระบบ มีระบบไฟฟ้าสำรองสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ

สารสนเทศของวิทยาลัย ทั้งน้ี มีการประเมินและปรับปรุงแผนจัดการความเส่ียงปีละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันความเส่ียง

รูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน  
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หมวดท่ี 5 บุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง  

5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลัง 
      วิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุน
วิชาการ กลุ่มวิชาการ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิชาการ และพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการหลัก ตามทักษะและ       
ความชำนาญของแต่ละงาน ได้แก่ งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
การศึกษา และกิจการนักศึกษา งานวิจัย ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ส่วนงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม บุคลากรท้ังกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุนร่วมกันรับผิดชอบ  

การประเมินขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรทุกกลุ่มทุกตำแหน่งดำเนินการโดยใช้ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะบุคลากรกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุน ได้แก่ สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายอาชีพของ (Functional Competency) สำหรับตำแหน่ง             
ผู้บริหาร ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรทั ้งกลุ่มวิชาการและกลุ ่มสนับสนุนวิชาการตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและ              
ความต้องการในการพัฒนาทักษะบุคลากร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยจะส่งแบบสำรวจให้แต่ละหลักสูตร 
แล้วนำผลการสำรวจมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของวิทยาลัยเพ่ือเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร   
แต่ละสายงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาบุคลากลุ่มวิชาการเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงข้ึนตาม
มาตรฐาน สกอ. ยกตัวอย่างเช่น สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงข้ึน 
เป็นต้น แผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มสนับสนุนวิชาการ เพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน                 
โดยสนับสนุนทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากน้ี วิทยาลัยสหวิทยาการจัดสรรงบประมาณจาก      
เงินรายได้ของวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินสนับสนุนข้ันต่ำให้แก่บุคลากรทุกคน คนละ 5,000 บาท/ปี เพ่ือพัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเองและสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย เช่น การอบรม 
สัมมนา ดูงาน และนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ เป็นต้น  

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์และ

การเตรียมบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและอายุงานตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท้ังน้ี ต้อง
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ของวิทยาลัย ดังตารางท่ี 5.1ก(1)-1 วิทยาลัยกำหนดให้มีระบบ    
การขออัตรากำลัง โดยแต่ละหลักสูตรร่วมวางแผนอัตรากำลังโดยการวิเคราะห์ภาระงานตามโครงสร้างวิทยาลัยและ
ความต้องการหลักสูตร และขีดความสามารถของบุคลากรรายบุคคล โดยกลุ่มบุคลากรกลุ่มวิชาการ ผู้บริหาร (รอง
คณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตร) นำข้อมูลอัตรากำลังและขีดความสามารถ ณ ปัจจุบันและแนวโน้ม 5 ปี ข้างหน้า
ของอาจารย์ จำนวนหลักสูตรที่มีอยู่ และแผนการพัฒนาและเปิดหลักสูตรตามแผนของวิทยาลัย บุคลากรกลุ่ม
สนับสนุนวิชาการ รองคณบดีนำข้อมูลอัตรากำลังและขีดความสามารถ ณ ปัจจุบันและแนวโน้ม 5 ปี ข้างหน้าของ
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ตารางท่ี 5.1ก(1)-1 ระบบการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ และคุณสมบัติท่ีต้องมีการรับรองและด้านกำลังคน 
ชื่อระบบ ข้อกำหนดที่สำคัญ กระบวนการประเมินความต้องการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์

ระบบการประเมินความต้องการด้านทักษะ 
กลุ่มวิชาการ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

2. โครงการพัฒนาอาจารย์ Active 
Learning 

1. ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 
2. วิทยาลัยส่งบุคลากรท่ีบรรจุใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและ
ฝึกอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอน 

1. จำนวนบุคลากรท่ีมีผลปฏิบัติงานใน
ระดับต้องปรับปรุง 

2. จำนวนบุคลากรท่ีเข้าฝึกอบรม ร้อยละของบุคลากรท่ีพัฒนาตนเองใน

ประเทศและต่างประเทศ กลุ่มสนับสนุน 1. เหมือนกลุ่มวิชาการ 
2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

1. ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 
2. วิทยาลัยส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
กับงาน 

1. จำนวนบุคลากรท่ีมีผลปฏิบัติงานใน
ระดับต้องปรับปรุง 

2. จำนวนบุคลากรท่ีเข้าฝึกอบรม 
ระบบการประเมินความต้องการด้านสมรรถนะ 
กลุ่มวิชาการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 
1. ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 
2. ประเมิน Functional Competency และ Managerial 

Competency 

จำนวนบุคลากรที่มีผลการประเมิน

สมรรถนะในระดับต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะ

ของบุคลากรในการประเมินผล

ปฏิบัติงานประจำปี 
กลุ่มสนับสนุน 

ระบบการประเมินความต้องการด้านคุณสมบัติที่ต้องมีการรับรอง 
กลุ่มวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา, คุณวุฒิด้านวิชาชีพ,  

ทักษะภาษาอังกฤษ (ในบางตำแหน่ง) 
1. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบคัดเลือก บรรจุ และ
แต่งต้ังเข้าเป็น พนง. มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

2. ตรวจสอบคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากร 

- - 

กลุ่มสนับสนุน 1. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบคัดเลือก บรรจุ และ
แต่งต้ังเข้าเป็น พนง. มหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 

2. คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือแบ่งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผลงาน 

- - 

ระบบการประเมินความต้องการด้านกำลังคน 
กลุ่มวิชาการ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. แผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัย 
3. การวิเคราะห์กระบวนงานเพ่ือวางแผน
อัตรากำลัง 

1. ประเมินผลงานประจำปี 
2. ประเมินจากจำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
3. ประเมินจากภาระงานและผลผลิตของงาน 

1. จำนวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุ 
2. จำนวนบุคลากรลาออก 
3. จำนวนบุคลากรโอนย้าย 
4. จำนวนบุคลากรท่ีครบสัญญาจ้างและไม่
ต่อสัญญาจ้าง 

5. จำนวนบุคลากรท่ีคงอยู่ 

จำนวนบุคลากรเต็มเวลา 
 กลุ่มสนับสนุน 
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บุคลากร เพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรใหม่ ระบบการขออัตรากำลังของวิทยาลัยมีการทบทวนโดยคณะกรรมการ 
ประจำวิทยาลัยทุกปี  

5.1ก(2) บุคลากรใหม่ 
     การขออัตรากำลังบุคลากร หลักสูตรหรือส่วนงานที่ต้องการอัตรากำลังเพิ่มหรือทดแทนอัตรากำลัง
เดิมท่ีมีศักยภาพ มีขีดความสามารถและมีสมรรถนะท่ีต้องการ กำหนดคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะท่ีต้องการเสนอ 
คณบดีเพื่ออนุมัติ หลังจากคณบดีอนุมัติและจัดลำดับความสำคัญการจ้าง งานบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการ        
สรรหาตามกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
โดยประชาสัมพันธ์ การสรรหาผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความหลากหลายของผู้สมัคร เช่น ส่งจดหมายไปยัง
สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของวิทยาลัยซึ่งผู้สมัครสามารถย่ืนเอกสารการสมัครได้
หลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์ ระบบสมัครงานออนไลน์ เป็นต้น กลุ่มวิชาการ หลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่
พิจารณาจากศักยภาพ ความสามารถ คุณวุฒิตามมาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (International 
Standard Classification of Education (ISECD 2013) และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ท้ังทางวิชาการและความเป็นนานาชาติ โดยมีการทดสอบการสอนและการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ รวมท้ังประเมิน
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม CISTU กลุ่มสนับสนุนวิชาการ มีการทดสอบทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งและความต้องการของวิทยาลัย ได้แก่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประเมินมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยม CISTU ของวิทยาลัย ในบางตำแหน่งมีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสม บุคลากร
ใหม่ เม่ือเข ้าปฏิบ ัต ิงานจะได้ร ับการประเมินทดลองการปฏิบ ัต ิงานโดยคณะกรรมการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการประเมิน 1) ความรู้ความสามารถ 2) ความประพฤติ 3) ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที ่ 4) องค์ประกอบอื ่น ๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ เหมาะสมกับตำแหน่งน้ัน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สำหรับบุคลากรใหม่ท่ีได้รับการบรรจุแล้ว วิทยาลัยจัดให้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำวิทยาลัย กลุ่มวิชาการมีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเล้ียง กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ มีหัวหน้างานเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานบุคลากรใหม่ของวิทยาลัย จัดให้ได้รับการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย 
ดังตารางท่ี 5.1ก(2)-1  

5.1ก(3) การทำงานให้บรรลุผล 
   วิทยาลัยสหวิทยาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปยังรองคณบดีทุกฝ่าย 
ผู้อำนวยการหลักสูตร เลขานุการวิทยาลัยและหัวหน้างานเพื่อรับผิดชอบและบริหารภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย        
โดยมีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกำกับกิจกรรมของวิทยาลัย โดยจัดให้           
การประชุมคณะกรรมการประจำและคณะกรรมการบริหารทุก 2 เดือนเพ่ือกำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งอนุมัติและ
ติดตามงาน/โครงการท่ีสำคัญ 

วิทยาลัยดำเนินการโดยการเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม CISTU ของวิทยาลัย 
โดยติดตามผลการดำเนินการรายไตรมาสและเป็นรายปีเพ่ือให้ผลปฏิบัติงานในระดับวิทยาลัยและระดับบุคคล               
มีส่วนในการขับเคล่ือนวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ท่ีได้ต้ังไว้และเพ่ือผลักดันการดำเนินงานของวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ 
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ตารางท่ี 5.1ก(2)-1 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ธำรงรักษาบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปล่ียนแปลงของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ช่ือระบบ กระบวนการประเมินความต้องการ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ระบบการสรรหา 
บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มวิชาการ) 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 
2. กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง 
3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านส่ือต่าง ๆ 
4. แต่งต้ัง คกก. สรรหาและคัดเลือกและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และสอบสอน 
5. สอบสัมภาษณ์และสอบสอน โดย คกก. ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ประชุมลงมติ 
6. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 
7. ทบทวนกระบวนการทุกปี 

จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือก 
(คน) 

- จำนวนบุคลากรเต็มเวลา 
- จำนวนบุคลากรจำแนกตาม
กลุ่มตำแหน่งงาน 

- จำนวนบุคลากรจำแนกตาม
ระดับการศึกษา 

- จำนวนการคงอยู่ของบุคลากร
จำแนกตามสายงาน 

บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มสนับสนุน) 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 
2. กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง 
3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านส่ือต่าง ๆ 
4. แต่งต้ัง คกก. สรรหาและคัดเลือกและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ 
5. สอบสัมภาษณ์ โดย คกก. ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ประชุมลงมติ 
6. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 
7. ทบทวนกระบวนการทุกปี 

ระบบการว่าจ้าง (จ้างต่อ) 
บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มวิชาการ) 

1. วิทยาลัยทำหนังสือแจ้งรายช่ือบุคลากรท่ีจะหมดสัญญาจ้างตามปีงบประมาณเพ่ือทราบและแจ้งความประสงค์จะต่อสัญญาจ้างกลับมายังวิทยาลัย เพ่ือดำเนินการต่อไป 
2. กรณีได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง วิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำเอกสารต่อสัญญาจ้าง 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ี
ทำสัญญาว่าจ้างต่อ 
 

 

บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มสนับสนุน) 

เหมือนกลุ่มวิชาการ 

ระบบการบรรจุ 
บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มวิชาการ) 

1. แจ้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกมารายงานตัวและทำประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
2. ตรวจสอบเอกสารการบรรจุแต่งต้ัง 
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติบรรจุและแต่งต้ัง เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติเป็น พนง.มหาวิทยาลัย 
4. จัดทำสัญญาการเป็น พนง. มหาวิทยาลัย  
5. จัดทำประกันสังคมและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
6. จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัย 
7. จัดทำเอกสารมอบหมายงานตามระยะเวลาทดลองงาน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จำนวนบุคลากรท่ีวิทยาลัย
ต้องการ  

 

บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มสนับสนุน) 

เหมือนกลุ่มวิชาการ จำนวนบุคลากรท่ีวิทยาลัย
ต้องการ 
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ช่ือระบบ กระบวนการประเมินความต้องการ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ระบบการรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มวิชาการ) 

1. วิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเล้ียงให้แก่อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ 
    1.1 ผอ.หลักสูตรแต่ละหลักสูตรกำกับดูแลงานด้านวิชาการ 
    1.2 อาจารย์ท่ีมีศักยภาพช่วยกำกับดูแลงานด้านวิจัย 
2. เงินประจำตำแหน่ง/เงินค่าตอบแทน/สวัสดิการต่าง ๆ โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะได้รับงบพัฒนาตนเอง ปีละ 15,000 บาท 

- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- บุคลากรได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง เงินค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
สิทธิอย่างถูกต้องและทัน
ตามเวลาท่ีกำหนด 

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรใหม่ 

บุคลากรใหม่ 
(กลุ่มสนับสนุน) 

เงินประจำตำแหน่ง/เงินค่าตอบแทน/สวัสดิการต่าง ๆ โดยพนักงานสายสนับสนุนวิชาการจะได้รับงบพัฒนาตนเอง ปีละ 8,000 บาท 
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โดยใช้ประโยชน์จากผลประเมิน Core Competency และ Functional Competency เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

นอกจากน้ี วิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุน  

โครงการวิจัย การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1)  

5.1ก(4) การจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร 
    วิทยาลัยติดตามและเตรียมบุคลากรพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากอัตราที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน โดยวิทยาลัย

พัฒนาบุคลากรตามพันธกิจและตามสายอาชีพไว้รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานในระยะยาว ยกตัวอย่าง

เช่น การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงในกลุ่มวิชาการด้วยการส่งเสริมให้ก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ และ

สนับสนุนให้ศึกษาต่อเพ่ือกลับมาเป็นอาจารย์ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสนับสนุนให้เปล่ียนตำแหน่งให้
สอดคล้องกับทักษะความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุก

กลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที่พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรถ่ายทอด

ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน  

ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของท่ีทำงาน 

   วิทยาลัยดำเนินตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษาบรรยากาศ           

การ ทำงานให้เกื้อหนุนและปลอดภัยต่อการทำงานของบุคลากรน้ัน วิทยาลัยโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบ  

งานดูแลและติดตามประเมินผล ได้แก่ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโทรศัพท์และ        

การส่ือสาร ระบบความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร ระบบการควบคุมป้องกันอัคคีภัย ระบบการจราจร ระบบ

การจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด และการจัดการด้านภูมิทัศน์ของวิทยาลัย โดยเฉพาะการปรับปรุง

บริเวณห้องพักอาจารย์ ชั ้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับด้าน            

ความสะอาดและด้านความปลอดภัย วิทยาลัยจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมา

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และเร่ิมต้นในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยเริ่มใช้มาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัย วิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเครื่องปรับอากาศเพื่อหา

แนวทางในการประหยัดพลังงาน  

นอกจากน้ี วิทยาลัยรับผิดชอบดูแลจัดกิจกรรมสร้างเสริมการมีสุขภาวะให้กับบุคลากร โดยมี 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรโดยใช้งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัย และสิทธิสวัสดิการของบุคลากร 

ดังตารางที่ 5.1ข(1)-1 และกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมตามประเพณี และ
กิจกรรมทางศาสนา ภายหลังจัดกิจกรรมและโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมนำผลการประเมินปรับปรุง

การดำเนินการและพัฒนาการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสร้างเสริมสุขภาวะต่อไป  

5.1ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
     วิทยาลัยจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม การเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกกลุ่ม   

ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/ประกาศของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าทำการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส 
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เงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกกลุ่มตามแนวทางที่กำหนด ดังตาราง

ท่ี 5.1ข(2)-1  

ตารางท่ี 5.1ข(1)-1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานท่ีทำให้งานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัย 
โครงการและวัตถุประสงค์ วิธีการ ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
วัตถุประสงค์ ประเมินสุขภาพของบุคลากร 

1. จัดหาข้อมูลท้ังหมดของบุคลากร  
2. จัดหาโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

3. แจ้งกำหนดวันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 
4. สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพบุคลากร 
5. แจ้งผลเป็นรายบุคคล 

จำนวนบุคลากรท่ีเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 

- ระดับความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 2. โครงการสร้างสุข 
วัตถุประสงค์ สร้าง Happy Workplace 

1. กำหนดนโยบายและมาตรฐานส่งเสริมสนับสนุน
ความสุขในองค์กร 

2. จัดทำแผนงบประมาณสนับสนุน 
3. จัดกิจกรรม ส่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. สัญญาการดูแลความสะอาด/ความ
ปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยภายในอาคาร ห้องทำงานของ
บุคลากร ห้องเรียน ห้องน้ำ ตลอดจนความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดทำ TOR ว่าจ้างบริษัทภายนอก จัดหาผู้รับจ้าง

ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทำสัญญา 
ตรวจสอบและประเมินผลทุกเดือร 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการทำความ
สะอาดและการรักษาความ

ปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 5.1ข(2)-1 สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 

สิทธิประโยชน์ วิธีดำเนินงาน ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
1.สวัสดิการ 

1.1 สวัสดิการเย่ียมไข้ 
1.2 เงินร่วมทำบุญกรณีเสียชีวิต 

1. จัดกระเช้าเพ่ือเย่ียมไข้ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้
ตัวแทนวิทยาลัยเป็นผู้ไปเย่ียมไข้บุคลากร 

2. งานคลัง ดำเนินการจัดนำเงินมอบให้ผู้บริหารเพ่ือนำไป
มอบต่อผู้ท่ีได้รับสิทธิ 

จำนวนบุคลากรท่ีเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล 
จำนวนบุคลากรท่ีได้รับสิทธิ 

จำนวนเงินท่ีใช้จ่ายในงาน

สวัสดิการ 

2. การช่วยเหลือค่าครองชีพ จ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ พร้อมกับเงินเดือน โดยการโอน

เข้าบัญชีเงินเดือน 

3. การรักษาพยาบาล จ่ายเงินเพ่ิมการรักษาพยาบาล พร้อมกับเงินเดือน โดยการ

โอนเข้าบัญชีเงินเดือน 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากรและผลปฏิบัติการ 

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลปฏิบัติการ 
5.2ก(1-2) วัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน 

    วิทยาลัยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยโดยจัดให้บุคลากรใหม่ทุกคนต้องเข้ารับ   

การอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรับทราบและเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน นอกจากน้ี ค่านิยม

ของวิทยาลัย CISTU ซ่ึงบุคลากรวิทยาลัยทุกคนร่วมกันกำหนดเป็นตัวรวมพลังผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 

อนึ่ง ผู้บริหารของวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการหล่อหลอมบุคลากรทุกระดับให้มีพฤติกรรมตาม

ค่านิยม CISTU จึงจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มมีส่วนร่วม

กำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตนตามค่านิยมของวิทยาลัย รวมทั้งประชุม
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บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนงานสวัสดิการเข้ามาในการจัดทำแผนปฏิบัติการของ

วิทยาลัย 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือใช้ค่านิยม CISTU เป็นกลไกในการขับเคล่ือนความผูกพัน  

นอกจากน้ัน วิทยาลัยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

วิทยาลัยมีการส่ือสารไปยังบุคลากรทุกกลุ่มและนักศึกษาหลายช่องทางท้ังทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ Facebook 

รวมทั้งการสื่อสารผ่าน E-mail และเว็บไซต์ของวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกกลุ่ม และนักศึกษาของ 

รับทราบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีวิทยาลัยจัดข้ึนตามตาราง 5.2ก(1-2)  

5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน 
    ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยสหวิทยาการยังไม่มีการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ/          

ไม่พึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

5.2ก(4) การจัดการผลดำเนินการ 
    วิทยาลัยจัดการผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัยและ    

แผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหลักสูตรและเป็นรายบุคคล           

และนำสมรรถนะมาเป็นองค์ประกอบประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี แล้วนำผลมาใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน    

และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บุคลากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนาในหลักสูตรท่ี

ตรงกับสายงานและพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะกับตำแหน่ง ตลอดจนมีกระบวนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ        

ทุกสายงาน โดยสนับสนุนเงินทุนวิจัยและทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  

ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 
5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

    วิทยาลัยสนับสนุนและวางแผนระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดับ         

โดยนำผลการประเมินสมรรถนะ การสอบถามความต้องการจากบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาและ

เป้าหมายการบรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

และการพัฒนา สำหรับผู้นำในปัจจุบันและอนาคตแต่ละระดับ วิทยาลัยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร  

การบริหารท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด  

5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
วิทยาลัยมีการประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการอบรม 

ประชุม สัมมนา โดยประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 3 ระดับ คือ  

- ระดับที่ 1 การตอบสนอง โดยประเมินจากร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเทียบกับเป้าหมาย   
ท่ีกำหนดไว้ในโครงการพัฒนาบุคลากร  

- ระดับที ่ 2 การพัฒนาความรู้ที ่ได้รับ ประเมินจากการถาม-ตอบ การร่วมอภิปราย         

ความสนใจในการทำกิจกรรมกลุ่ม  
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- ระดับที่ 3 การพัฒนาทักษะ ประเมินจากการทำกรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติ การมอบหมาย
งานให้ดำเนินการต่อหลังการเรียนรู้  

5.2ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรแต่ละสายงาน

และลักษณะงาน โดยสนับสนุนงบประมาณอบรมทั้งภายใน ประเทศ และต่างประเทศ มีสิทธิรับเงินสนับสนุน

ค่าลงทะเบียน การประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นภายในประเทศ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการไปประชุมและเสนอผลงาน

ทางวิชาการท้ังใน ประเทศและต่างประเทศรวมอยู่ในงบพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน/ตำแหน่ง 

วิทยาลัยโดยงานทรัพยากรบุคคลสนับสนุน ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเสนอขอตำแหน่งตามระเบียบ 

และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการทำงาน 
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  

6.1ก(1) ข้อกำหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
       วิทยาลัยสหวิทยาการกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั ้นนำด้านสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ
หลัก ได้แก่ การศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ ให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย     
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สร้าง
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และการจัดบริการวิชาการท่ีได้คุณภาพและมาตรฐาน  

6.1ก(2) แนวคิดการออกแบบ 
    วิทยาลัยสหวิทยาการใช้กรอบแนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA ในการออกแบบระบบงานหลักและ
งานสนับสนุนซึ่งบูรณาการกับการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกลุ่มบุคลากร งบประมาณ 
อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และ เทคโนโลยี เพ่ือกำหนดกระบวนการ ตัวช้ีวัด และผลลัพธ์ให้ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ EdPEx 
รวมท้ังตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัย  

หลักสูตร  
     วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาองค์กรทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อประชุมหารือ ทบทวนผลดำเนินการในปีที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนดปฏิทิน
การดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาและเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมมการประจำวิทยาลัย หลังจากน้ัน         
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กรจะสื่อสารทำความเข้าใจในที่ประชุมคณะกรรมมการประจำหลักสูตรต่าง ๆ 
เพ่ือให้หลักสูตรต่าง ๆ ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป เพ่ือร่วมขับเคล่ือนภารกิจการผลิตบัณฑิต โดยใช้แนวคิด PDCA 
จัดการคุณภาพหลักสูตร ดังตารางท่ี 6.1ก(2)-1 เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา และการใช้กรอบแนวคิดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ออกแบบหลักสูตร
และการจัดการหลักสูตร กระบวนการทำงานหลัก และกระบวนการสนับสนุน โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์
ภายในวิทยาลัย ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาจากภายนอก ศิษย์เก่า องค์กร วิชาชีพท่ีเกี ่ยวข้อง              
ร่วมรับผิดชอบให้ข้อมูลท่ีสำคัญในเรื่องทิศทางวิชาชีพ ทักษะความชำนาญท่ีบัณฑิตพึงมี รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ        
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลออกแบบหลักสูตรตามกรอบ แนวคิดการศึกษาท่ี
มุ่งผลลัพธ์ (OBE) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งมอบให้ผู้เรียนได้อย่าง มีคุณภาพ      
ดังภาพท่ี 6.1ก(2)- 1 
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ตารางท่ี 6.1ก(2)-1 การจัดการคุณภาพหลักสูตร 
แนวคิด PDCA การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Plan การวางแผนจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้น สำรวจความต้องการ
ของลูกค้าในการศึกษา กำหนดปฏิทินการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF 
ประจำปีการศึกษา 

- คกก.ประจำหลักสูตร 
- คกก.ประจำวิทยาลัย 

Do วิทยาลัยถ่ายทอดกรอบแนวคิดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ ์(Outcome-based 
Education) ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรสู่ คกก. ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร 
รวมทั้งใช้กรอบ TQF ตามเกณฑ์ สกอ. การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่
เขียนไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และเสนอขอเปิดหลักสูตรตามขั้นตอน 
ปฏิบัติตามปฏิทินการจัดการศึกษา 

- ระดับวิทยาลัย: คกก. ระดับ
ปริญญาตร/ีโท/เอก/กิจการ
นักศึกษา 

- ระดับหลักสูตร: คกก. ประจำ
หลักสูตร 

Check ตรวจสอบผลดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร 
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 

- รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
- งานบริการการศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษา 

Action ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป  

- รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
- งานบริการการศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษา 

 
ภาพท่ี 6.1ก(2)-1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การวิจัย  
     วิทยาลัยสหวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของวิทยาลัยเพื่อกำหนดและกำกับ       
ทิศทางการวิจัยและสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาประกาศข้อบังคับในการกำกับการวิจัยให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ได้แก่ ประกาศวิทยาลัยว่าด้วย การสนับสนุนทุนวิจัยในระดับวิทยาลัย และประกาศวิทยาลัย         
ว่าด้วยการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กรร่วมกับ
ฝ่ายงานการศึกษาของวิทยาลัยรับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายและแผนงานวิจัยท่ีกำหนดไว้ นอกจากน้ี รองคณบดี
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทำหน้าท่ีกำกับและให้การสนับสนุนในภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจด้าน
วิจัยของวิทยาลัย ได้แก่ การสนับสนุนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนให้กับโครงการวิจัยทั้งของอาจารย์และ
นักศึกษา งานวารสารของวิทยาลัยซ่ึงปัจจุบันเป็นวารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ดังภาพท่ี 6.1ก(2)-2 

ภาพท่ี 6.1ก(2)-2 กระบวนการจัดการคุณภาพงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริการวิชาการ  
วิทยาลัยสหวิทยาการให้บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ ่มคณาจารย์ที ่มี          

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรดูแลบริบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรการใช้ชุด
เครื่องมือการมองอนาคต และวิทยาลัยมีแผนจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นเพื่อรับผิดชอบการออกแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมในอนาคต (ตารางท่ี 6.1ก(2)-2) 

ตารางท่ี 6.1ก(2)-2 กระบวนการจัดการคุณภาพบริการวิชาการ 
แนวคิด PDCA กระบวนการหลัก 

Plan 1) การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ, 2) ออกแบบรายละเอียดให้ตรงกับ TOR,  
3) การรายงานผล, 4) การประเมินความพึงพอใจ 

Do ให้บริการลูกค้าตามกำหนด พร้อมประเมินความพึงพอใจ 
Check สรุปผลงานการจัดบริการวิชาการ 
Action - ประชุมบุคลากรศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

- พิจารณาแนวทางปรับปรุงตามการประเมินของลูกค้า 
 

 
 



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 65 

ข. การจัดการกระบวนการ 
6.1ข(1-3) การนำกระบวนการไปสู ่การปฏิบัติ กระบวนการสนับสนุน และการปรับปรุง

หลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
วิทยาลัยทบทวนการดำเนินงานด้านหลักสูตร วิจัย และบริการวิชาการของวิทยาลัย โดยใช้ 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย  
ค. การจัดการนวัตกรรม  

  วิทยาลัยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม     
โดยใช้กระบวนการตามกรอบแนวคิด SIPOC (ภาพที่ 4.2 ก(1)-1) โดยผ่านการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ของ
วิทยาลัย จัดทำ AAR เพ่ือทบทวนและหาโอกาสพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

  วิทยาลัยควบคุมกำกับการใช้จ่ายเงินผ่านคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองแผนคำขอต้ัง 
งบประมาณ และแผนจัดสรรเงินรายได้ เพื ่อใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า กำกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม            
วัตถุประสงค์ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรรวมกันภายในวิทยาลัย วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน         
โดยประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยที่มีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมและกำกับ ได้แก่ การจัดส่ง
เอกสารภายในผ่านระบบ E-office ทาให้ลดต้นทุนในการใช้กระดาษ นอกจากนี้ มีนโยบายลดต้นทุนค่าไฟฟ้าด้วย       
การปิดเครื่องปรับอากาศสถานที่ทำงานเวลา 17.00 น. ทุกวันทำการ ประหยัดน้ำประปา และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร 

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 ในปัจจุบัน วิทยาลัยได้วางแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานไว้ตามตารางท่ี 6.2ข-1 

ตารางท่ี 6.2ข-1 แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
กลุ่มผู้ส่งมอบและ

คู่ความร่วมมือ 
ข้อกำหนดของโซ่อุปทาน 

มีข้อตกลงที่เป็นทางการ

หรือไม ่
ช่องทางในการ

สื่อสาร 
ความถี่ใน

การสื่อสาร 
โรงเรียนมัธยม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การ

เรียนระดับอุดมศึกษา 
ยังไม่ม ี โทรศัพท์, กิจกรรม

ออกค่าย, แผ่นพับ, 
Road Show 

ทางการปีละ 
1-2 ครั้ง 

มหาวิทยาลัย

คู่สัญญา 
การปฏิบัติตามข้อตกลงบนหลักการได้

ประโยชน์ร่วมกัน 
มี เข้าพบและ E-mail ตามความ

จำเป็น 
องค์กรเอกชน/
ราชการ/ระหว่าง
ประเทศ 

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและให้

ความเห็นเพื่อนำข้อมูลกลับมาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

ยังไม่ม ี E-mail และโทรศัพท ์ ทางการปีละ 
1-2 ครั้ง 

สมาคมศิษย์เก่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการ

ระดมทุนและการประชาสัมพันธ ์
ยังไม่ม ี ประชุม E-mail และ

โทรศัพท ์
ทางการปีละ 

1-2 ครั้ง 
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ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2ค(1-2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
วิทยาลัยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของอาคารและสถานท่ีทำงาน มีการจัดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ป้ายทางหนีไฟ ชุดปฐมพยาบาลเบ้ ืองต้น และ             
การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ การรณรงค์จัดอบรมและซ้อมการหนีไฟทั้งบุคลากร และผู้เรียน เพ่ือความปลอดภัย
ในการทำงานและการดูแลนักศึกษาท้ังในและนอกเวลาราชการ ดังภาพท่ี 6.2ค-1 

ภาพท่ี 6.2ค-1 การซ้อมหนีไปของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหมวดที่ 7 ผลลัพธ ์
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2561 
ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามพันธกิจด้านการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2558-2560 อัตราการสำเร็จ
การศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตรปริญญาโทต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับอัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบของ
หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาเอก พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 อัตราการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย (ภาพที่ 7.1ก-1) แต่เมื่อพิจารณาภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีย้อนหลัง 3 ปีพบว่า          
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีร้อยละของภาวะการมีงานทำ ร้อยละ 72.57 และ 75.64  
ตามลำดับ ซ่ึงเป็นจำนวนท่ีใกล้เคียงกับปี 2560 ท่ีมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีภาวการณ์มีงานทำร้อยละ 75.7 ส่วน
ปีการศึกษา 2559 เป็นปีเดียวท่ีมีนักศึกษามีร้อยละการมีงานทำ ร้อยละ 96.59 

ภาพท่ี 7.1ก-1 อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.1ก-2 ร้อยละของภาวะการมีงานทำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยมีแนวโน้มจำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารบน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ในขณะท่ีจำนวนผลงานอาจารย์ที ่มีการตีพิมพ์ใน 
Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมีเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตของวิทยาลัยที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ได้รับการอ้างอิงต่อเรื่อง (Citations/paper) มีค่าสูงข้ึนจากปี 2559 อย่างชัดเจนในปี 2560 
และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2561 (ภาพที่ 7.1ก-3) ในทำนองเดียวกัน ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก 
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ปริมาณเงินวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนจำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ ก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2560 เช่นเดียวกัน  

ภาพท่ี 7.1ก-3 ผลงานวิจัยของวิทยาลัยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ การอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์  
และนำไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการดำเนินการให้บริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกษตรอินทรีย์ และอนาคตศาสตร์ โดยพบว่า วิทยาลัยมีจำนวนผลงานบริการวิชาการ
และรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในปี 2560 (ภาพที่ 7.1ก-4) และยังพบว่า วิทยาลัยมี
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สัดส่วนกิจกรรมที่ดำเนินการแบบให้เปล่าเพื่อบริการสังคมและร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึนจากปี 2558-2559 

ภาพท่ี 7.1ก-4 ผลงานบริการวิชาการของวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2558-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน 
  7.1ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  วิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. และนโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนตรงกับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 
พบว่า นักศึกษารับใหม่ในหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี (ท่าพระจันทร์) มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 
2559 แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะที่หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตรที่ศูนย์ลำปางมีจำนวนลดลง และไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 7.1ข(1)-1) 

ตารางท่ี 7.1ข-1 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกท่ีรับเข้าใหม่ต่อจำนวนแผนท่ีกำหนดไว้  
ปีการศึกษา 2558-2560 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

เป้าหมาย 
จำนวน
รับจริง 

เป้าหมาย 
จำนวน
รับจริง 

เป้าหมาย 
จำนวน
รับจริง 

1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 10 4 10 5 10 8 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 15 9 15 5 15 9 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร ์(ศูนย์ลำปาง) 150 130 150 139 150 101 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์

(ศูนย์ลำปาง) 
80 102 80 73 80 65 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์
(ท่าพระจันทร)์ 

80 93 80 65 80 68 
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สำหรับผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
พบว่า ในปี 2560 นักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการมีผลงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาก่อนหน้า ท้ังในด้านจำนวนผลงาน
นักศึกษาท่ีได้รับวางในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ภาพท่ี 7.1ข-1) 

ภาพท่ี 7.1ข-1 จำนวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ปี 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นในปี 2560 
และมีปริมาณเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 341,111 บาทต่ออาจารย์ 1 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 และ 2559 
อย่างเห็นได้ชัดเจน (ภาพท่ี 7.1ข-2) 

ภาพท่ี 7.1ข-2 จำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก ปี 2558-2560 
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ผลลัพธ์ของกระบวนการสนับสนุนด้าน IT เพื่อสนับสนุนพันธกิจวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยผลลัพธ์
ในการให้บริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านกลไกการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ที่ผ่านการจัด       
การเรียนรู้ของวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ท่ีสนใจผ่านช่องทาง Web-based Technology ปีงบประมาณ 
2560 ผลการให้บริการตามตัวช้ีวัดด้าน IT ดีกว่าค่าเป้าหมายดังตารางท่ี 7.1ข-2  

ตารางท่ี 7.1ข-2 ผลการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560 

ผลลัพธ ์
ปี 2560 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
• จำนวนครั้งของผู้เข้าชม Website (ครั้ง) 5,000 5,123 

• จำนวนยอดผู้ติดตาม Facebook วิทยาลัยสหวิทยาการ (คน) 2,000 2,567 

• จำนวนการเผยแพรข่้อมูลศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยบน Facebook ของ
วิทยาลัย (ครั้ง) 
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  7.1ข(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  สำหรับการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินของวิทยาลัยสหวิทยาการประจำปี 2560 วิทยาลัยมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยมีการสำรวจทางหนีไฟปลอดภัยของอาคารและ
อุปกรณ์ดับเพลิงที่อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ 5 ชั้นที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งดำเนินการได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้น ยังมี
การรณรงค์จัดอบรมและซ้อมการหนีไฟทั้งบุคลากรและผู้เรียนในปี 2560 ดังปรากฏในภาพที่ 6.2ค-1 และส่งบุคลากร
เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย 

 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 ในปี 2560 วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 2 ครั้งที่ จ.น่าน และ จ.เชียงใหม่ ด้านการวิจัย วิทยาลัยจัดระบบส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ ทำให้ในปี 2560 วิทยาลัยมีจำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้การตีพิมพ์
เผยแพร่มากข้ึน (ภาพท่ี 7.1ก-3) และมีจำนวนงานบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 7.1ก-4)  

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

  7.2ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  วิทยาลัยได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 2560 พบว่า นักศึกษาทุก
ระดับมีความพึงพอใจต่อการเป็นนักศึกษาของวิทบาลัย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยมีระดับคะแนนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 7.2ก-1) นอกจากนี้ ผล
การประเมินผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยในทุกระดับมีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด (ภาพท่ี 7.2ก-
1)  
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ตารางท่ี 7.2ก-1 ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรต่าง ๆ 

ความพึงพอใจ 
2558 2559 2560 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
1. ความพึงพอใจในการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 3.51 4.90 3.51 4.80 3.51 4.60 
2. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 3.51 4.70 3.51 4.42 3.51 4.38 
3. ความพึงพอใจต่อปัจจัยเกื้อหนุน 3.51 4.34 3.51 4.06 3.51 4.38 
4. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศการเรียนรู ้ 3.51 4.38 3.51 4.24 3.51 4.70 
5. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3.51 4.18 3.51 4.26 3.51 4.30 
6. ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์ 3.51 3.90 3.51 3.64 3.51 3.63 
7. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.51 3.98 3.51 3.86 3.51 4.12 
8. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญ 3.51 3.86 3.51 3.89 3.51 3.76 

ภาพท่ี 7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ ป.ตรี โท เอก ปี 2559-2560 

 
 
 
 
 

 
  สำหรับพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ในปี 2560 แหล่งทุนมีความพึงพอใจมากขึ้นกว่าปี 2559 
เช่นเดียวกับลูกค้ากลุ่มผู้รับบริการวิชาการจากวิทยาลัย (ภาพท่ี 7.2ก-2) 

ภาพท่ี 7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจัยและผู้รับบริการวิชาการ ปี 2558-2560 
	
	
	
	
	
	
 
 

 
 
 
 

ความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
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  7.2ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับวิทยาลัย โดยในกลุ่มผู้เรียน วิทยาลัย
ดำเนินการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งผลความผูกพันของนักศึกษาทุกระดับ
ตั้งปี 2558 มีค่าสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับกลุ่มศิษย์เก่า วิทยาลัยจัดคืนสู่เหย้าเป็นประจำทุกปีที่วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ศูนย์ลำปาง รวมท้ังช่องทางติดต่อส่ือสารอ่ืน ซ่ึงผลความผูกพันของศิษย์เก่ามีค่าศูนย์กว่าเป้าหมายต้ังแต่ปี 2558 (ภาพ
ท่ี 7.2ก-3)  

ภาพท่ี 7.2ก-3 ระดับความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าต่อวิทยาลัยสหวิทยาการ ปี 2558-2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
  7.3ก(1) อัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

วิทยาลัยมีบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 97 คน แบ่งเป็น บุคลากร
สายวิชาการ จำนวน 38 คน (เป็นชาวต่างชาติ 3 คน) ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงตาม
หลักสูตรท่ีทำการสอน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 29 คน ดังแสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 7.3ก-1 และ 7.3ก-
2 

ภาพท่ี 7.3ก-1 ประเภทและวุฒิการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ 
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ภาพท่ี 7.3ก-2 ประเภทและลักษณะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
  7.3ก(2) บรรยากาศการทำงาน 
  ในปี 2560 วิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศในการทำงานท่ีหลากหลาย ในเชิง
กายภาพ วิทยาลัยได้เร่ิมใช้พ้ืนท่ีอาคารใหม่ 5 ช้ันบริเวณคณะสังคมสงเคราะห์ รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องพัก
อาจารย์บริเวณชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 จนเสร็จสิ้น และในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ห้องพัก
อาจารย์ท่ีศูนย์ลำปาง (อาคารบุญชูปณิธานซ่ึงพ่ึงดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ) ในภาพรวม ผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ภาพที่ 7.3
ก-3)  

ภาพท่ี 7.3ก-3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการต่อบรรยากาศการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร 
  วิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อวิทยาลัยในภาพรวม ระดับ        
ความไม่พึงพอใจ และระดับความผูกพันต่อวิทยาลัย พบว่าบุคลากรของวิทยาลัยมีระดับความพึงพอใจ ระดับความไม่
พึงพอใจ และความผูกพันต่อวิทยาลัยสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด (ภาพท่ี 7.3ก-4)  
 
 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในภาพรวม ความพึงพอใจต่อบรรยากาศแบ่งตามประเภทบุคลากร 
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ภาพท่ี 7.3ก-4 ระดับความพึงพอใจต่อวิทยาลัยในภาพรวม ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร  
ปี 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.3ก-5 จำนวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการจัดสรรทุน
สนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ  

ปี 2558-2560 
 

วิทยาลัยส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการให้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดโดยวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ โดยบุคลากรประเภทวิชาการ
ได ้ร ับท ุนสน ับสน ุนให ้นำเสนอผลงานว ิชาการใน
ต่างประเทศถือเป็นการพัฒนาตนเองและสะสมผลงาน
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป โดยระหว่างปี 
2558-2560 วิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ คิดเป็น
จำนวน 26 ทุน มูลค่า 2,089,670 บาท (ภาพท่ี 7.3ก-5)  
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  นอกจากนี ้ วิทยาลัยยังผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วม            
การฝึกอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสายบริหาร ได้แก่ รองคณบดี และผู้อำนวยการ
หลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับผิดชอบงานด้านบริหารองค์กรและหลักสูตรต่อไป 
จวบจนปัจจุบัน รองคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารแล้ว 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแล 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

7.4ก(1) การนำองค์กร 
  ปี 2560 ผู้บริหารวิทยาลัยสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ตามตารางที่ 1.1ก(1)-2 และคณบดียังเปิดโอกาสให้สื่อสารโดยตรงกับคณบดี  นอกจากนี้ วิทยาลัยยังใช้กลไกการ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยในการสื่อสารข้อมูลของวิทยาลัยเพื่อเจาะตลาดใหม่ด้วย ผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ระหว่าง 2.71-6.32 คะแนน (ตารางท่ี 7.4ก-1)  

ตารางท่ี 7.4ก-1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมบริหาร ปี 2559-2560 
ทีมบริหาร ปี 2559 ปี 2560 

1. คณบดี 6.89 ± 1.70 6.32 ± 2.27 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 6.47 ± 2.06  2.71 ± 1.18 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 6.45 ± 1.73 5.95 ± 2.29 
4. รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง 6.28 ± 1.84 5.87 ± 2.13 
5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5.91 ± 1.89 5.80 ± 2.12 

7.4ก(2) การกำกับดูแล 
  วิทยาลัยติดตามผลการบริหารผ่านการกำกับติดตาม Corporate KPIs โดยในปี 2560 ผลของ 
Corporate KPIs สูงกว่าเป้าหมาย และสูงกว่าปี 2559 (ภาพท่ี 7.4ก-1)  

ภาพท่ี 7.4ก-1 ร้อยละ Corporate KPIs ท่ีบรรลุเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2558-2560 
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7.4ก(3-4) กฎหมาย ข้อบังคับ การรับรองมาตรฐาน และจริยธรรม 
  วิทยาลัยดำเนินการตามพันธกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับตามที ่ระบุไว้ในหน้าที ่ 5 ซึ ่งผล
ดำเนินงานของวิทยาลัยพบว่า ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินและปรับปรุงตามเกณฑ์ TQF และวิทยาลัยไม่พบเรื่อง
สอบสวนว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง รวมท้ังไม่ปรากฏข้อร้องเรียนตามพันธกิจของวิทยาลัย 

7.4ก(5) สังคม 
  วิทยาลัยให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชนโดยในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยมีจำนวนโครงการ
บริการวิชาการแบบให้เปล่าเพ่ือเป็นการบริการชุมชนและสังคมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะสำคัญ (ภาพท่ี 7.1ก-4)  

 ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนางานตามพันธกิจและ
พัฒนากลุ่มภารกิจผลสำเร็จการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ร้อยละ 91.49 และ 63.62 
ตามลำดับ (ภาพที่ 7.4ข-1) ตัวชี้วัดที่สำคัญ (KPI) ปีงบประมาณ 2558-2560 และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี        
ผลดำเนินการตามตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559-2560 ดังภาพที่ 7.4ข-2 และผลดำเนินการตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ดังภาพท่ี 7.4ข-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.4ข-3 ร้อยละผลดำเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.4ข-1 ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินการตาม 
พันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 2558-2560 

 

ภาพที่ 7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2559-2560 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
  7.5ก(1) ผลการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 
  สถานะด้านงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ได้แก่ สถานะการเงินงบประมาณ
แผ่นดิน สถานะการเงินรายได้ส่วนงาน และสถานะการเงินรายได้ของหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา มีปรากฏดังภาพท่ี 7.5ก-1 ถึง 7.5ก-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.5ก-3 สถานะการเงินรายได้ของหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ปี 2558-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
  7.5ก(2) ผลการดำเนินการด้านการตลาด 
  ผลดำเนินการด้านการตลาดด้านหลักสูตร พบว่า อัตราส่วนของจำนวนรับผู้เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีต่อเป้าหมายมีจำนวนไม่คงที่ แต่ในภาพรวมหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปางมีแนวโน้มลดลง
ระหว่างปี 2559-2560 สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จาก
ผลดังกล่าว หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปางจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี        
ความดึงดูดผู้เรียนมากขึ้นต่อไป (ภาพที่ 7.5ก-1) ในส่วนผลดำเนินการด้านการตลาดด้านการวิจัย วิทยาลัยมีจำนวน
โครงการวิจัยท่ีได้รับสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2560 (ภาพท่ี 7.1ก-3) 

ภาพที่ 7.5ก-1 งบสถานะการเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ปี 2558-2560 

ภาพที่ 7.5ก-2 สถานะการเงินรายได้ส่วนงานของวิทยาลัย  
ปี 2558-2560 
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ภาพท่ี 7.5ก-1 อัตราส่วนของจำนวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยกับเป้าหมาย 
ของแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2560 
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