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ปฏทิินการปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร สารสนเทศและการประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หัวหนางาน  : นางสาวมธุรส บุญชวย 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ดานการจดัทําแผนและการนํา

แผน/นโยบายไปสูการปฏิบัติ 

              

1.1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ฉบับที่ 13 

     - ใหขอมูล/ขอแนะนํา แนวทางในการ

จัดทําเปาหมายและแผนฯ  

     - ตรวจสอบความครบถวน 

     - ประสานงาน สํานักงานสภาฯ เพ่ือ

นัดหมายผูบริหารหนวยงานทราบแนวทาง 

การจดัทําเปาหมายและแผนจากรองฯ

วางแผนฯ 

            คุณมธุรส 

คุณพงศศานต 

คุณรัตนา 

คุณสุนันทา 

คุณยงยุทธ 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 

คุณภาณุวิชญ   

 

1.2 การปรับปรุงโครงสรางการบริหาร

สวนงานของหนวยงานภายใน มธ. 

            คุณรัตนา 

1.3 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา

ของประเทศไทย (Reinventing 

University) 

            คุณมธุรส 

คุณพงศศานต 

คุณรัตนา 

คุณสุนันทา 

คุณยงยุทธ 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 

คุณภาณุวิชญ   

 

- ประสานงาน เพื่อดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาความเปนเลิศ มธ. 

- จัดทําขอมูลประเมินการกําหนด

กลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

- ดําเนินการอ่ืนๆ ในฐานะฝาย

เลขาฯ คณะกรรมการพัฒนาความเปน

เลิศ มธ. 

            

1.6 จัดทําขอมูลแผนงาน/โครงการ ที่

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรกับ

หนวยงานภายนอก ตามท่ีหนวยงานขอ

ขอมูล 

            คุณสุนันทา 
และทุกคน

ติดตามโครงการ

จากหนวยงาน 

2. ดานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และรายงานผลการดําเนินงาน 

              

2.1 การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

            ทุกคน/ตาม 

หนวยงานท่ี 

กําหนด 

1) ตรวจสอบผลงานตามขอตกลงป 

2564 ของแตละหนวยงาน 

             

2) แจงผลคะแนน/การอุทธรณผล

คะแนนป 2564  ของหนวยงาน 
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กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3) จัดทําขอมูลประกอบการจัดทํา

ขอตกลงฯ ขึ้นเว็บไซตของกองแผนงาน  

เชน คูมือการจัดทําขอตกลงฯ, นิยาม

ตัวชี้วัด, ปฏิทินการการจัดทําขอตกลงฯ) 

            คุณพงศศานต 

4) แจงหนวยงานจัดทําขอตกลงป 

2565 

             

5) ใหคําปรึกษา/ตอบขอซักถามใน

การจัดทาํขอตกลง    

             

6) หนวยงานลงนามตามขอตกลงกับ

มหาวิทยาลัย/ทบทวนขอตกลง (ครบ

ทุกหนวยงาน) 

             

7) นําเขาขอมูลขอตกลงฯ ในระบบ

รายงานตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติงาน 

            คุณมธุรส 

8) ประสานงาน/จัดทําขอมูลใน

ระบบการรายงานผล ตามตัวช้ีวัด 

กิจกรรม/โครงการ ตามขอตกลง  

             

9) ติดตามการรายงานผล และ

ตรวจสอบผลงานตามขอตกลงป 2565 

ของแตละหนวยงาน  

             

2.2 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

งาน แผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2564-2570)  

- ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ

ในแผนยุทธศาสตร มธ. ปงบ 2565

จากฝายที่รับผิดชอบ 

            คุณสุนันทา 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 

2.3  โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณในหมวดเงินอดุหนุนของ

หนวยงานในสํานักงานอธิการบดี  

            คุณสุนันทา 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 

- ติดตามและตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร

ของสํานักงานอธิการบดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564    

             

-   ตรวจสอบความครบถวนของการ

จัดทําโครงการ ตามแบบ PPR01 ให

คําปรึกษา ตอบขอซักถาม ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

            คุณสุนันทา 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 

2.4 แผนยุทธศาสตรสํานักงาน

บริการและสนับสนุนการบริหาร มธ. 

            คุณสุนันทา 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 
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กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ติดตามผลการดําเนินงาน และ

สรุปผลการดําเนินงาน ในป 2564 

             

2) จัดทําระบบรายงานผล ป 2565              

3) ติดตามการรายงานผล ป 2565 

ของแตละหนวยงาน 

             

2.5 ระบบ Emenser/แผนงาน

โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

         

 

   คุณมธุรส 

คุณสุนันทา 

1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2565              

2) นําเขาแผนและโครงการตาง ๆ 

เขาสูระบบ Emenser 

             

3) ติดตามการรายงานผลและสงผล

การดําเนินงานรายไตรมาส 

             

3. ดานขอมูลสารสนเทศ              

3.1 จัดทําฐานขอมูลอุดมศึกษาเสนอ 

อว. ตามท่ี อว. กําหนด ไดแก 

            คุณมธุรส 

คุณพงศศานต 

คุณรัตนา 

คุณสุนันทา 

คุณยงยุทธ 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 

คุณภาณุวิชญ   

1) ดานนักศึกษา และบุคลากร 

ปการศึกษา 2564 

            คุณมธุรส 

คุณพงศศานต 

คุณรัตนา 

คุณยงยุทธ 

2) ดานผูสําเร็จการศึกษา และ

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนป

การศึกษา 2563   

            คุณมธุรส 

ยงยุทธ 

3.2 จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน มธ. 5 ดาน : 

หลักสูตร นักศึกษา บุคลากร 

งบประมาณ อาคาร-สถานที่ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565     

            คุณสุธาสินี 

3.3 จัดทําขอมูลเปาหมายดานนักศึกษา  

 - นักศึกษาเขาใหม นักศึกษาคงอยู และ 

ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2564 

            คุณมธุรส

คุณสุธาสินี 

3.4 จัดทําขอมูลบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 

            คุณสุธาสินี 

3.5 จัดทําขอมูล FTES             คุณรัตนา 

     1) ประจําปการศึกษา 2564              
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กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     2) ประจําปการศึกษา 2565              

3.6 จัดทําขอมูลเพื่อการจดัทํารายงาน

ประจําปของมหาวิทยาลัย (บันทึก

ธรรมศาสตร) ป 2564 

            คุณมธุรส 

คุณบุบผา 

คุณสุธาสินี 

3.7 จัดทําขอมูลนักศึกษาใหม นักศึกษา

ทั้งหมด ปการศึกษา 2564 และผูสําเร็จ

การศึกษา รุนปการศึกษา 2563 

            คุณมธุรส 

คุณสุธาสินี 

3.8 จัดทําขอมูลโปรแกรม/หลักสูตร ป

การศึกษา 2564 

            คุณสุธาสินี 

3.9 จัดทําขอมูลทุนการศึกษาของ

นักศึกษา ปการศึกษา 2564 

            คุณรัตนา 

4. ดานการสาํรวจขอมูล              

4.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียตอการดําเนินงานของ มธ. 

             

  1) สํารวจภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2563 แบบ 

online (สํารวจชวงการรับ

พระราชทานปริญญาบัตร) 

   

    

            คุณมธุรส 

คุณยงยุทธ 

และทุกคน

รวมสํารวจ

ในชวงการ

รับปริญญา) 

    - สํารวจภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2563 แบบ 

online คร้ังที่ 2 และทางโทรศัพท 

            คุณยงยุทธ 

  2) สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            คุณบุบผา 

  3) สํารวจคุณภาพบัณฑิต (ความพึง

พอใจของนายจาง) รุนปการศึกษา 2563 

            คุณพงศศานต 

 

  4) ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ปการศึกษา 2564 

            คุณภาณุวิชญ   

 

  5) ความพึงพอใจของบุคลากร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            คุณรัตนา 

 

  6) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

โรงพยาบาลฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            คุณพงศศานต 

4.2 ความคิดเห็น/ความคาดหวงั ของผูมี

สวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานของ มธ. 

            คุณยงยุทธ 

  1) ความคิดเห็นของผูปกครอง ของ

บัณฑิตรุนปการศึกษา 2563 (สํารวจ

ชวงการรับพระราชทานปริญญาบัตร) 
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กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2) ความคิดเห็นของศิษยเกา และ

ประชาชน ปงบประมาณ 2564 

             

5. ดานการจัดทํารายงานขอมูล/ผล

การสํารวจ 

             

5.1 รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

รุนปการศึกษา 2563 (12 เดือน) 

            คุณยงยุทธ 

5.2 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            คุณบุบผา 

5.3 รายงานการสํารวจคุณภาพบัณฑิต 

(ความพึงพอใจของนายจาง) รุนป

การศึกษา 2563 

            คุณพงศศานต 

5.4 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษา ปการศึกษา 2564 

            คุณภาณุวิชญ   

 

5.5 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            คุณรัตนา 

5.6 รายงานผลสํารวจความคิดเห็น

ของผูปกครอง ศิษยเกา และประชาชน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            คุณยงยุทธ 

5.7 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจ

ของโรงพยาบาลฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

            คุณพงศศานต 

5.8 รายงานผลการสํารวจขอมูลดาน

ความพึงพอใจ/ความคาดหวัง ของผูมี

สวนไดสวนเสียในภาพรวม ป 

การศึกษา 2564 

            คุณภาณุวิชญ   

 

5.9 รายงานขอมูลเร่ืองทุน 

การศึกษาของนักศึกษา ป.ตรี ป

การศึกษา 2563 

            คุณรัตนา 

5.10 รายงานวิเคราะหเร่ือง

ประสิทธิผลกองทุนการศึกษาตอ

อาจารย (ป.เอก) ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

            คุณรัตนา 

6. ทําหนาที่ฝายเลขานุการ  

- คณะกรรมการดานการวางแผนและ

งบประมาณ 

- คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คณะกรรมการประเมินสวนงาน มธ. 

            คุณมธุรส. 

คุณสุธาสินี 

คุณรัตนา 

ผูเก่ียวของ 

- จัดประชุม              
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กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. ดําเนนิการตามหมวดกลยุทธของ

EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย 

            คุณมธุรส 

คุณสุนันทา 

ผูเก่ียวของ 

7.1 จัดทํารายงานขอมูลตาม หมวด 2 

และ 7 

             

7.2 จัดทําแผนปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะการตรวจประเมิน 

             

8. ดาํเนินการตามขอกําหนดของ 

ISO 9001 : 2015  

            คุณบุบผา

คุณสุนันทา 

8.1 จัดทํา/ทบทวนเอกสารคุณภาพ

ของกระบวนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร :  

- SOP  

- WI ที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร 

- แผนภูมิเตา (Turtle Diagram) 

- ทบทวนการวิเคราะหความเส่ียง 

- รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 

SOP 

- แผนพัฒนากรณีผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด SOP ไมบรรลุเปาหมาย 

- รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ

จากผลสํารวจความพึงพอใจ 2565 

- ใบรองขอแกไขเอกสาร (DAR) 

             

8.2 ประสานงาน ติดตาม ตอบขอ

ซักถาม รวบรวมเอกสารคุณภาพใน

ภาพรวมของกองแผนงานเพ่ือจัดสง

กองพัฒนาคุณภาพ 

             

8.3 เตรียมการเพ่ือรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน (Internal 

Audit) 

             

8.4 เตรียมการเพ่ือรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพจาก CB ภายนอก 

             

8.5 รวมประชุมกับคณะกรรมการ

บริหารคุณภาพสํานักงานบริการและ

สนับสนุนการบริหาร มธ. 

             

9. ความเส่ียงระดับมหาวิทยาลยั             คุณมธุรส 

คุณบุบผา 
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กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- จัดทําเอกสารรายงานความเส่ียง 

ตางๆ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง  

             

10. ดานอ่ืน              

10.1 จัดทาํขอมูลตัวชี้วัดที่จัดสงสํานัก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ลวงหนา 3 ป 

            คุณพงศศานต 

10.2 Admin ระบบงาน/ดูแลเว็บไซต

กองแผนงาน 

            คุณมธุรส 

 

10.3 Admin Facebook             คุณบุบผา 

10.4 ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตางๆ ของกองแผนงาน 

            คุณมธุรส 

 

10.5 งานตามนโยบาย/งานอ่ืน ๆ ที่

ไดรับมอบหมาย 

            ทุกคน 

10.6 ใหบริการขอมูลตามที่หนวยงาน

ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยขอความ

รวมมือ 

            ทุกคน 

 


