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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
แผนกลยุ ท ธ์ เป็ น รู ป แบบการวางแผนที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถบรรลุ ด าเนิ น งานได้ ต าม
เป้ าหมายที่ต้องการกาหนดไว้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒ นา
องค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์เป็นการ
วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งซึ่งเป็น ปัจจัยภายในองค์กรเองและการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคซึ่ง
เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ แผนกลยุทธ์จึงใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดไว้
คณะศิลปศาสตร์ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้
จัดทาและประกาศใช้แผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) เพื่อให้การดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดซึ่งได้แก่ “คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศด้านมนุษยศาสตร์” ซึ่งใน
ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่งผลต่อจานวนการรับเข้า การคงอยู่และการจบการศึกษา
ของนักศึกษา ประกอบกับภาวการณ์แข่งขันทางด้านการศึกษาที่มีมากขึ้น
ดังนั้ นเพื่อให้ คณะศิลปศาสตร์บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด คณะศิลปศาสตร์จึงได้ จัดให้ มีการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจนเป็นที่มาของแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อท บ ท วน บ ริ บ ท ทั่ วไป ที่ มี ผลกระท บ ต่ อ แผน กลยุ ท ธ์ คณ ะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.2.2 เพื่อทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.2.3 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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1.3 ขั้นตอนดำเนินงำน
1.3.1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
1.3.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ บริบท/สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้ง นโยบาย
ระดับประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นโยบายของผู้บริหาร ผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ผลการประเมินแผน
กลยุทธ์ฯ ที่ผ่านมา
1.3.3 ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ ผู้บริหาร ภาควิชา สาขาวิชา โครงการพิเศษ งาน และ
กลุ่มงาน ได้พิจารณาทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะศิลปศาสตร์ ตามแผนกล
ยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฯ
1.3.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ประจาปีงบประมาณ 2564
1.3.5 จัดทาร่างแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564
1.3.6 คณะกรรมการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์พิจารณาร่าง
แผนกลยุ ท ธ์คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ 2564
1.3.7 ประกาศใช้แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกคณะศิลป
ศาสตร์แต่ละกลุ่มได้รับทราบแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งประเมินผลการรับรู้แผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ต่อไป
1.3.8 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
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ประชุม
คณะทางาน และ
กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน

ประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามแผนฯ

รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์บริบท/
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย

จัดทา
แผนปฏิบัติ
การ

ตัวแทน
คณะศิลปศาสตร์
ทบทวน SWOT

ประกาศใช้แผน
กลยุทธ์ฯ และ
สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้
เสียทราบ

ภาพที่ 1.1 กระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฯ

คณะกรรม
การวางแผนฯ
พิจารณา

จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์

จัดทาร่าง
แผนกลยุทธ์
คณะศิลป
ศาสตร์
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บทที่ 2
บริบท/สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายและความต้องการของผู้มสี ่วนได้เสีย
จากการทบทวนบริ บ ท/สภาพแวดล้ อ มเชิ งนโยบาย ทั้ งปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่ นโยบาย
ประเทศ นโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายผู้บริหาร และความต้องการ
ของผู้ มีส่วนได้เสี ย ได้แก่ นั กเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาปัจจุบันทั้งในระดับปริญ ญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาโครงการบริการสังคม ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรของคณะฯ ได้ผลการ
ทบทวนดังนี้
2.1 นโยบายประเทศ
นโยบายประเทศที่สาคัญและมีผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนการศึกษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)1
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง (1) การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดชีวิต (ช่วงการตั้งครรภ์/
ปฐมวัย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงาน ช่วงวัยผู้สูงอายุ) (2) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 (3) การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่จากครู
สอนเป็นโค้ชหรือผู้อานวยการการเรียนรู้ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน
จากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (การจัดระบบการศึกษาและ
การฝึกอบรม) อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
การรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่
การยกระดับทักษะ และ การพัฒนาทัศนคติและแรงบัลดาลใจที่อยากเรียนรู้ (5) การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และประชาคมโลก อาทิ การสร้างความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
ของไทยและพัฒ นาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ด้านพหุวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเด็ก
เยาวชนและนักเรียน และ การฝัง ตัวและการทางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ เน้นการพัฒ นา
1

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
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ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรอกความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไป
พร้อมๆ กัน และการพัฒ นาสื่ อการเรียนรู้ที่มีคุณ ภาพที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้
ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
2.1.2 แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2579)2
แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชาติอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ
ได้แก่ (1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ น พลเมืองดี มีคุณ ลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ (3) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาพอเพียง และ (4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศไทยที่มี
รายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
นอกจากนี้ แ ผนการศึ ก ษาชาติ ยั ง ได้ ก าหนดเป้ า หม ายด้ า นผู้ เ รี ย น (Learner
Aspirations) โดยมุ่ งพั ฒ นาผู้ เรี ย นทุ กคนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) โดยกาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1) ประชากรทุกคนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) (2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) (3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) (4) ระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ
(5) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก้ าวทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวัต และบริบ ทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายและเป้าหมายข้างต้น แผนการศึกษาชาติได้
กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานไว้ 5 ยุ ทธศาสตร์ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 สรุปประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์
2

http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf
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ยุทธศาสตร์
ประเด็นสาคัญ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การส่ งเสริ ม ความเป็ น พลเมื อ ง (Civic Education) ใน
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
สังคม การยอมรับและเห็ นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นา เพื่ อผลิ ต และพั ฒ นากาลั งคนที่ มีส มรรถนะ ทั กษะและ
ก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ คุณลักษณะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ประเทศ
โดย
1) เน้ น ผู้ เรี ย นในระบบทวิ ภ าคี / สหกิ จ ศึ ก ษาใน
สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
2) ความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษเฉลี่ยของ
ผู้ ส าเร็จการศึ กษาในแต่ ล ะระดับ เมื่ อ ทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR)3 สูงขึ้น
3) ส่ งเสริม การประกอบอาชี พ อิ ส ระของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
4) เน้นให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและวิจัย
ตามความเชี่ ย วชาญและความเป็ น เลิ ศ เฉพาะ
ด้านมากขึ้น
5) เน้ น หลั ก สู ต รที่ จั ด การศึ ก ษาทวิ วุ ฒิ (Dual
Degree) ร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
6) เน้ น หลั ก สู ต รหรื อ สาขาวิ ช าที่ ผู้ เรี ย นสามารถ
โอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
7) เน้ น ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
8) เน้ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ
เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญ
ทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทัว่ โลก
3
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ยุทธศาสตร์
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาศักยภาพคน
ทุ ก ช่ ว งวัย และการสร้ างสั งคมแห่ งการ
เรียนรู้

ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ
เส ม อ ภ าค แ ล ะค ว าม เท่ าเที ย ม ท าง
การศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นสาคัญ
1) เน้นให้ นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณ ลักษณะ
ทั ก ษ ะและสม รรถน ะต รงต ามม าตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ สอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0
2) เน้ น ให้ ค นทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ รั บ การพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
โดยในส่ ว นของนั กศึกษานั้น ต้องการให้ ผู้ เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน ที่สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน รวมทั้ งมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สาธารณ ะ และ
สามารถปรับตัวร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมได้
3) เน้ น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ทุ ก ระดั บ และทุ ก
ประเภทการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม มีจิตวิ
ญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
การจั ด การเรี ย น รู้ ใ น ศตวรรษ ที่ 21 และ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
4) เน้น ให้ ส ถาบัน การศึก ษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน (+3)
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
และการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้
1) เน้น ให้ ส ถาบัน การศึกษาจัดการเรีย นการสอนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) เน้น ให้ ส ถาบั น การศึกษาจัดการเรีย นการสอนและ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการนา
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ยุทธศาสตร์

ประเด็นสาคัญ
แนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก าร
ปฏิบัติมากขึ้น
3) ส่งเสริมการทาวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความร่วมมือกับต่า งประเทศ
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
1) เน้นการปรับปรุงและพัฒ นาระบบและรูปแบบ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระ คล่องตัวใน
การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบและ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา การเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน
3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ นงานของ
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
4) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพ มาตรฐาน ที่
แ ส ด ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผู้ เ รี ย น
(Accountability)
5) ส่ งเสริม ให้ ทุ กภาคส่ ว นของสั งคมเข้ามามี ส่ ว น
ร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit principle)
6) อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ ต รงกั บ ความรู้ ค วามสามารถ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
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2.1.3 นโยบาย Thailand 4.04
สาหรับนโยบาย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนาของภาค
ส่วนต่างๆ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยตรง ดังต่อไปนี้
1) การให้ความสาคัญกับ คนไทย 4.0 5 ได้แก่ การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี
สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อทาให้โลกดีขึ้น น่า
อยู่ ขึ้ น เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากภายใน (Strength from Within) และการเชื่ อ มโยงกั บ
ประชาคมโลก (Connect to the World) โดยการเชื่อมกับประชาคมโลกนั้นมี 3 ระดับ ได้แก่ การ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (จากชุมชนสู่ จังหวัดและกลุ่ มจังหวัด) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (อาเซียน) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
2) มีทิศทางการพัฒนาใน 5 วาระ วาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้แก่ การ
เตรียมคนไทย 4.0 ใน 4 วาระ โดยวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ วาระที่ 1 การเตรียม
คนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง โดยการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ได้แก่ (1) เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จากัดมาเป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (3) เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ (4) เปลี่ยนจากคนไทยที่
เป็น Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถดารงชีวิตเรียนรู้ทางานและประกอบธุรกิจ
ได้ อ ย่ า งเป็ น ปกติ สุ ข ในโลกยุ ค ดิ จิ ต อล ซึ่ ง การเตรี ย มคนไทยดั งกล่ า วได้ น ามาสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาแรงงาน 4.0
3) อุ ต สาหกรรมที่ จ ะเป็ น โอกาสให้ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ อุ ต สาหกรรมแห่ งอนาคต ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4) ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจระหว่างประเทศมี
ความสาคัญขึ้น
5) นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ศิลปศาสตร์ดังนี้ (1) การใช้มหาวิทยาลัยเป็ นฐานการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) เน้นการ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเด็นวิจัย เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
4

http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf

5

สังคมไทย 4.0 คนไทย 4.0 เกษตรกร 4.0 SME 4.0 และ จังหวัด 4.0
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ขั้นสูงได้ (3) ทางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ
(4) ดึงภาคเอกชนในพื้นที่มาลงทุน โดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมาสนับสนุน เช่น Supercluster, Cluster,
เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ Food Innopolis, อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ภู มิ ภ าค มาตรการหั ก ลดหย่อ นภาษี
300% ฯลฯ (5) พัฒนาความเชี่ยวชาญของแต่ละ Innovation Hub ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (6) ดึงสถาบันการเงิน
และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ มาแปลงเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
2.1.4 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี6
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี มี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยเฉพาะ
คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่
1) เน้ น ยกระดั บ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาให้ เที ย บเคี ย งกั บ ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุก
กลุ่ม อาทิ ยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว ยกระดับความเป็น
นานาชาติ (Internationalization) สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้า งขวาง
และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิ จั ย และนวั ต กรรมมาใช้ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น อย่ างเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อ ม สนั บ สนุ น การเคลื่ อ นย้ า ยทางสั ง คม (Social Mobility) ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา
2) แผนอุ ดมศึก ษาระยะยาว 20 ปี มียุ ท ธศาสตร์ 6 ยุท ธศาสตร์และมี ป ระเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ดังต่อไปนี้ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและ
สร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด และการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทาง
อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะ
หลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒ นาต่อยอดความสามารถ ในการใช้ความรู้สร้างผลงานวิจัย
ค้น หาคาตอบที่จะน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการแก้ปัญ หา และพัฒ นาเศรษฐกิจทั้งระดับท้ องถิ่นและ
ระดับ ประเทศ (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไป
แก้ปัญหา ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
6

http://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/plan/plan20yrs.pdf
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มีประสิทธิผล และมีระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
(6) ปรั บ ระบบโครงสร้ างการตรวจสอบ การจั ด สรรงบประมาณ และการติ ดตามรายงานผลที่ มี
ประสิทธิภาพ
3) แผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้กาหนดแผนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงไว้ 8 มิติ ได้แก่ (1) โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาและความเป็นธรรม (2) สมรรถนะ
ของบัณฑิต (3) การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (4) การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง
(5) การบริหารและ ธรรมาภิบาล (6) ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (7) ภาคีภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุนชน และ (8) อุดมศึกษาดิจิทัล กล่าวคือ
2.2 นโยบายมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบั บทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการกาหนดทิศทางการพัฒ นาของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งแผนฉบับทบทวนดังกล่าวได้มี
การปรั บ ปรุ งประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด กลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี และเป้ าหมายการ
ด าเนิ น งาน อั น เนื่ องมาจากการที่ มหาวิท ยาลั ยมี การเปลี่ ยนแปลงผู้ บริ ห ารชุ ดใหม่ ขณะเดี ยวกั น
มหาวิทยาลัยก็ได้มีการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กาหนด
แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมใน 3 ด้าน ได้แก่
2.2.1 ด้านที่ 1 Hub of Science for the Future หรือ Hub ของศาสตร์ในอนาคต
เมื่อโลกเล็กลง และหมุนเร็วขึ้น มีการเชื่อมโยงและส่งผลกระทบในวงกว้าง เป็นวิถี
ชีวิตใหม่ของเราไปแล้ว ธรรมศาสตร์จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศาสตร์ใหม่ๆ เรียกว่า 4i ได้แก่
1) Innovation นวั ต กรรมเชิ งบริก าร ไม่ ว่ าจะเป็ น ด้ าน Robotic, Blockchain,
Biomedical, Big Data, Startup หรือ Digital Transformation รวมถึงการเดิมความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ลงในศาสตร์เดิมที่มีอยู่
2) Integrated บูรณาการเชิงวิชาการที่ผสมผสานความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อให้เกิด
ทักษะที่รอบด้านในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
3) International ทุกศาสตร์ตอบโจทย์ข้ามพรมแดนและใช้ประโยชน์ได้ในระดับ
นานาชาติ
4) Integrity ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์ซื่อ ถือคุณ ธรรมที่ต้องฝั่งลึกลงในองค์ความรู้
ของทุกศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
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2.2.2 ด้านที่ 2 Platform คือ Platform for Future Workforce
เมื่อโลกการทางานในปัจจุบันมีคนหลายเจนเนอเรชั่น จึงมีค่านิยมและวิธีการทางาน
ที่ต่างกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี Gen Next Academy หรือธรรมสาสตร์ตลาดวิชา ที่จะเรียนที่
ไหน เวลาใดก็ได้ สามารถสะสมหน่วยกิตไว้ถึง 8 ปี นอกจากนี้ยังเปิด 3 ปริญญาโทออนไลน์ ทั้ง MBA
ด้าน Business & Innovation ปริญญาโททางด้าน Big Data และปริญญาโทด้าน Applied AI โดย
ร่วมกับ Startup รุ่นใหม่อย่าง Skilllane
2.2.3 ด้านที่ 3 ธรรมศาสตร์เป็น Marketplace of Solutions
เน้นการวิจัยประยุกต์ โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
ใช้โจทย์จริงในการเรียนรู้ ตอบโจทย์ทั้งไทย อาเซียนและนานาชาติ มีโปรเจกต์ PTT-Thammasat
for Smart City ที่ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท.รวมถึงการผลักดันให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
เป็ นศูน ย์นวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง ภายใต้ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร
(EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน
สวทช. และอื่นๆ
2.3 นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ในปัจจุบัน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ยังคงเน้นการพัฒนาใน 5 สุดศิลปศาสตร์ (Larts HighFive) ได้แ ก่ หลั กสู ต รเดิร์ น - อาจารย์ ดัง - นัก ศึก ษาเด่น – วิจัยโดน – ระบบเดิ น อย่ างไรก็ต าม
สาหรับในช่วงปีสุดท้ายของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฉบับที่ 12 ผู้ บริหารคณะ
ศิลปศาสตร์ได้กาหนดจุดเน้นการพัฒนาสาหรับแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ 2564
ไว้ดังนี้
2.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย
1) ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความทันสมัย
2) วางแผนและผลั กดั น ให้ มี ก ารออกแบบหลั ก สู ตรร่ว มกั บ สถาบั น การศึ กษาใน
ต่างประเทศในรูปแบบของหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรตรีต่อเนื่องโท (ได้ทั้งปริญญาตรีจาก มธ.
และปริญญาโทได้จากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ)
3) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ด้ ว ยการรวมหลั ก สู ต รในระดั บ
บัณ ฑิตศึกษาบางหลั กสูตรเข้าด้วยกั น เพื่อให้มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถสลับหมุนเวียนเพื่อไป
ศึกษาต่อหรือเพิ่มพูนความรู้ได้ หรือช่วยให้สาขาวิชาที่มีอัตรากาลังไม่มากได้มีโอกาสเปิดรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
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4) เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รเป็ น ที่ รู้ จั ก ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค เช่น การปรับปรุงสื่อออนไลน์
5) เพิ่ ม กลยุ ท ธ์ ก ารรั บ เข้ า นั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ได้ ผู้ เรี ย นที่ มี
คุณ ภาพสู งขึ้น โดยเน้ น กิจกรรมในเชิงรุก เช่น การจั ดทาข้อตกลงความร่ว มมือกับโรงเรียนมัธ ยม
เพื่อให้โควตาการรับเข้าหรือทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีความโดดเด่นหรือให้กับนักศึกษาต่างชาติ
การให้ ทุน การศึกษาแก่นั กศึกษาที่ รับเข้าในหลั กสู ตรระดับ บัณ ฑิต ศึกษา (คณะฯ สมทบหรือเพิ่ ม
จานวนจากทุนของมหาวิทยาลัย) หรือการจัดค่ ายวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาในรูปแบบอื่นๆเพื่อใช้
เป็นโอกาสในการคัดเลือกผู้เรียน
6) เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศที่ต้องการศึกษา
ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมไทย เช่น หลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาโทต่อเนื่องเอกด้านภาษาหรือ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือหลักสูตรปริญญาโทด้านการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่ประกอบด้วยแขนงย่อยที่มาพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น การสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือภาษา
มาเลย์หรืออินโดนีเซีย ในฐานะภาษาต่างประเทศ
7) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่ว ไป เช่น ระบบ
MOOC เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศด้านการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเปิดตลาดวิชาสู่สังคมผู้เรียนภายนอก เช่น โครงการ TU
GenNext และส่วนหนึ่งสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้แก่คณะในรูปแบบของโครงการบริการสังคมหรือ
การให้บริการทางวิชาการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
8) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค ลั ง สมองทางวิ ช าการเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Think Tank
Academy for Life-long Learning) หรือศูนย์ TALL โดยจะเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ร่ว มกับ เครือข่ายของสมาคมศิล ปศาสตร์เพื่อเป็น แกนหลักในการดาเนินงาน ด้วยการอาศัยความ
หลากหลายทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีประสบการณ์เหล่านั้นในการออกแบบ
และบริหารหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ ศิษย์
เก่า ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางจากภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
หรือเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน รูปแบบหลักสูตรจะเน้นที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติระยะสั้นหรือ
การทัศนศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและไม่เน้นการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ผลักดันให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและมีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับจากโลกวิชาการภายนอก
1) รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ ร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบโดยนาแผนการพัฒ นา
ตนเองรายบุคคลและแผนพัฒนาอาจารย์ในระดับหลักสูตรหรือสาขาวิชามาจัดทาแผนการพัฒนาและ
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การจัดกิจกรรมทางวิชาการสาหรับอาจารย์ในภาพรวมของคณะ โดยรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จะเน้นการใช้สื่อออนไลน์
2) จัดกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาคมทางวิชาการหรือบุคคลภายนอกได้รู้จักอาจารย์
หรือผลงานของอาจารย์มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์สาหรับอาจารย์ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษา การเปิดตัวหนังสือ
3) สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์เข้าร่วมเวทีทางวิช าการ หรือการแสดงความคิดเห็ นทาง
วิชาการ หรือการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกหรือแก่สังคมผ่านสื่อต่างๆ
2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลิตบัณ ฑิตที่มีสุขภาพจิตดี มีความรู้รอบ มีทักษะการ
วิเคราะห์วิจัย และมีความสามารถในการสื่อสารและการทางานในระดับนานาชาติ
1) สนั บ สนุ น การท างานของศูน ย์การให้ คาปรึก ษาด้านสุ ขภาพจิตของสาขาวิช า
จิตวิทยาแก่นักศึกษา และเพิ่มช่องทางในการรับคาปรึกษา เช่น hotline สายด่วนหรือช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารอื่นๆ
2) ดาเนินการให้นักศึกษาแรกรับเข้าทุกคนเข้ากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา
ตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต และ
เพื่อ ให้ นั ก ศึกษาได้รับ ข้อมู ล ป้ อ นกลั บ ทางด้านความถนั ดและบุ คลิ กภาพ และจะมีก ารติ ดตามให้
นักศึกษาใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อทดสอบตัวเองในด้านต่างๆในทุกชั้นปีพัฒนาบุคลิกลักษณะและ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วย
3) จั ด อบรมเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ ผู้ ส อน บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้เข้าใจปัญหาด้านสุขภาพจิตและช่วยกันสอดส่องดูแล
และให้คาปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้
4) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารฝึ ก งานและพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ (Career Development
Center) และจั ด สรรงบประมาณและบุ ค ลากรเพื่ อช่ ว ยหลั ก สู ตรและสาขาวิ ช าประสานงานและ
ดาเนินการเรื่องวิชาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติ และเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและงานพิเศษ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อการเตรียมพร้อมในการทางานและการพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ รวมถึ งการสร้างความร่ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานภายนอกในการจั ดการอบรมหรือ การรับ
นักศึกษาฝึกงาน การฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมสาหรับการทางาน อาทิ การจัด โครงการ
L’Arts Smart Graduated
5) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฟังการเสวนาหรือการบรรยายที่จัดโดยหลักสูตรหรือคณะ
อื่นเพื่อสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้มี “ความรู้รอบ”
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6) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ “การคิ ด ค้ น คว้ า ”หรื อ ทั ก ษะการวิ จั ย ส าหรั บ
นั กศึกษา รวมถึงสนั บ สนุ น ให้ นั กศึกษานาเสนอผลงานทางวิช าการทั้ งในระดับคณะ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการประจาปี การจัดสรรทุนสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
7) จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะทางวิชาการเพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชา
ในหลากหลายสาขาวิชา และมีเงินรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
8) ส่งเสริมให้ นั กศึกษามีประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติห รือฝึกงานหรือการเข้าร่ว ม
กิ จ กรรมในต่ า งประเทศหรื อ อย่ า งน้ อ ยในองค์ ก รหรือ หน่ ว ยงานระดั บ นานาชาติ โดยคณะฯจะ
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยผ่านทางช่องทางของความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและผ่านทางความร่วมมือจากภาคเอกชนในการหาแหล่งฝึกงาน การ
อบรมเตรียมความพร้อม และการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการฝึกงานในต่างประเทศ
9) การพัฒ นานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯจะจัดค่ายหรือการอบรมทักษะ
การทาวิจัย การสืบค้นข้อมูล การอบรมเรื่องจริยธรรมในการวิจัยและทักษะที่จาเป็นอื่นๆในภาพรวม
เพื่อให้นักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษได้มีโอกาสพบปะและเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน
10) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะในการส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปต่างประเทศระยะสั้นเพื่อเก็บข้อมูลหรือรับการปรึกษา
ด้านการวิจัยหรือการทาวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือเชิญอาจารย์ที่
มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาสอน บรรยาย หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3.4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4: สร้ า งงานวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการที่ มี ผ ลกระทบสู ง และ
ตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ
ส่งเสริมผลผลิตงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่สอดคล้อง
กับนโยบายชาติและจุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลั ย และต่อยอดจากงานวิจัย/นวัตกรรม และการ
ส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ อาทิ จัดกิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพั ฒ นาทั ก ษะในการท าวิจั ย การสร้ าง Research Cluster อย่ า งเป็ น ทางการและเป็ น ระบบ
ดาเนิ นการในเชิงรุกเพื่อหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้
อาจารย์ทาวิจัยที่เป็นการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้อาจารย์
ทาวิจัยหรือเขียน (หรือแปล) บทความเป็นภาษาอั งกฤษมากขึ้น ผลักดันให้มีการเสนอชื่อวารสารทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ สร้างแรงจูงใจในรูปแบบของเงินรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้แนวทาง
ของ EdPEx
1) ขับเคลื่อนการดาเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ EdPEx เช่น การอบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน การจัดทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คาปรึกษาในการเตรียมความพร้อม
เข้ารับ การประเมิน การจั ดอบรมผู้ ประเมิน ภายใน เป็ นต้น รวมทั้งพั ฒ นาระบบการรับการตรวจ
ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
2) จัดตั้งหน่ วยงานหรือหั วหน้าทีมงานที่มีหน้าที่สารวจข้อมูลและวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบงานต่างๆ เช่น นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสม่าเสมอโดยผ่ านทางเครือข่ายของสมาคมศิล ปศาสตร์ เครือข่ายผู้ ปกครองนักศึกษา และ
เครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนาผลสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจมานาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
ปรับแผนการทางานเป็นระยะๆ
3) สร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ โดยมีช่องทางให้ บุคลากรสะท้อน
ความต้องการหรือปัญหาต่างๆในการทางาน ปรับปรงสวัสดิการด้านต่างๆ การให้รางวัลและยกย่อง
เชิดชูบุ คลากรดีเด่น และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสั มพันธ์ระหว่างหน่วยงานสายสนับสนุนและ
ระหว่างหน่วยงานสายสนับสนุนกับอาจารย์และนักศึกษา
4) นาแนวทางการทางานสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อให้บุคลากรทางานหนักน้อยลงแต่ได้
งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การหมุนเวียนงานระหว่างหน่วยงานในระยะสั้น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและภาระงานเพื่อรองรับเนื้องานใหม่ๆตามแผนกลยุทธ์ การหาทีมสนับสนุนจากนักศึกษา
เพื่อช่วยงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และการ outsource ในงานบางประเภท เป็นต้น
5) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศสาหรับงานวิจัย และ
ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดาเนินงานในด้าน
ต่างๆ
6) ใช้ ร ะบบ e-office ในงานด้ า นต่ า งๆทดแทนการใช้ เอกสาร เช่ น การกรอก
แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษาและงานด้านอื่นๆ และการสื่อสารภายในองค์กร
7) จัดทาแผนกลยุทธ์การเงินในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแนวทาง
การหารายได้ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายโดยไม่พึ่งพาแต่รายได้จ ากหลักสูตรพิเศษแต่เพียง
อย่างเดียว เช่น การเปิดวิชาโทหรือวิชาเลือกที่เป็นที่ต้องการของนักศึกษาต่างคณะเพื่อคณะฯจะได้มี
รายได้จากงบอุดหนุน การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มรูปแบบและขยาย
กลุ่มเป้ าหมายของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (เช่น การหารายได้จาก online courses
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หรือการสร้างศูนย์ทดสอบทางภาษาเช่น ภาษาไทย หรือภาษาอาเซียน) การระดมทุนจากเครือข่าย
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง หรือจากภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา การหา
รายได้เข้าคณะจากการรับงานวิจัยขนาดใหญ่จากหน่วยงานภายนอก การลงทุ นที่ให้ผลตอบแทนสูงที่
อยู่ในระเบียบที่ทาได้ เป็นต้น
2.4 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
2.4.1 ความคาดหวังและความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษา
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบสั ม ภาษณ์ เ ข้ า ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึก ษา 2562 จ านวน 618 คน ซึ่ งจั ดท าโดยงานบริห าร
การศึกษาและวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 พบความคาดหวังและ
ความต้องการของนักเรียนดังต่อไปนี้
1) ความคาดหวังจากการเรียนที่ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ 3
ลาดับ แรก ได้แก่ (1) สามารถเข้าใจมนุษย์ สังคม และวัฒ นธรรม และเรียนรู้ที่จะยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลาย (2) ใช้ชีวิตการเรียนในสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดี มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและ (3) มีทักษะการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์อย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผล
2) ความต้องการทางานในสายอาชีพหลังจากจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มาก
ที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ การแปลและการล่าม การทูตและการต่างประเทศและการสอน
2.4.2 ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษาปัจจุบัน
1) นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี จากการสารวจความต้องการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ท่าพระจั นทร์และรังสิตจานวน 102 คน พบว่านักศึกษามี
ความต้องการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1.1) คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(1.1.1) ความต้ อ งการด้ า นสถานที่ ได้ แ ก่ (1) อากาศถ่ า ยเท
สะดวก (2) อยากให้ซ่อมห้องน้าหญิง ห้องคอมม่อนริมน้า (3) ความสะอาดของห้องน้า ห้องน้าชารุด
มีความสกปรก ไม่มีทิชชู่ (4) มีสถานที่จอดรถให้กับนักศึกษาที่ขับรถมาเรียน และจัดการกับปัญหาที่
พนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เอื้ออานวยสิทธิ์ในการจอดรถภายในรั้วมหาวิทยาลัย
ให้กับนักศึกษาบางกลุ่ม (5) learning center ๒๔ hours (6) เบาะ beanbag, เก้าอี้ใน lounge มาก
ขึ้น (7) โรงอาหารที่เพียงพอ การจากัดคนนอกให้เข้ามาในบริเวณตึกที่มาใช้สอยลานใต้คณะฯ (คอม
ม่อน) (8) ควรขยายเวลาเปิดและปิดของห้อง common (9) ลานจอดรถ (10) ควรมีตู้กรองน้าให้
มากกว่านี้ (11) ที่นั่งเล่น ห้ องนั่งเล่น อ่านหนังสือ สาหรับตอนพัก (12) จัดที่สูบบุ หรี่เป็นหลักเป็น
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แหล่ง เป็นระเบียบ แล้วมีการลงโทษผู้ผ่าฝืน (13) ปรับปรุงโต๊ะเรียน ซ่อมประตู (14) อยากให้มีการ
จัดการโต๊ะ เก้าอี้ในที่ส่วนกลาง จัดที่สูบบุหรี่เป็นระเบียบ (15) อยากให้มีที่จอดรถสาหรับนักศึกษา
เพิ่ ม ขึ้ น โดยที่ ไม่ ต้ อ งเสี ย เงิน เพิ่ ม หรือ จ่ ายค่ าจอดรถให้ ย ามเพื่ อ ส ารองที่ จ อดรถให้ (16) จั ด การ
นกพิราบหน้าคณะและคอมม่อน (17) ช่วยปิดมหาวิทยาลัยให้เข้าเฉพาะนักศึกษา มีความรู้สึกไม่ค่อย
ปลอดภัย (18) อยากให้ดูแลต้นไม้ เพิ่มจานวนให้ดูเขียวสบายตา (19) ห้องประชุมงานที่สะดวก และ
เป็นส่วนตัว (กลุ่มเล็ก-กลุ่มใหญ่)
(1.1.2) ความต้องการด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่
(1) ล็อกเกอร์เก็บของ, ตู้กดน้าบนตึก (2) ปลั๊กไฟ (3) ปรับปรุงห้องน้าหญิงตึกศิลปศาสตร์ คอมม่อน
ริมน้า (4) ห้องสมุด (5) มีรถshuttle bus สาหรับรับส่งสาหรับเส้นทางไปรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด (6) มี
ทิชชู่ในห้องน้า เปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน วางของได้น้อยมากและก้มเรียนปวดคอ (7) ซ่อมห้องน้า
ชั้น ๔ (8) ความสะอาดของสถานที่/กลิ่นไม่พึงประสงค์ (9) Co-working space ๒๔ ชั่วโมง (10) ที่
จอดรถ (11) ไมโครเวฟ (12) ฟิตเนสเล็กมาก อุปกาณ์การกีฬาขาดแคลน (13) โรงอาหาร (14) อยาก
ให้ห้องสมุดเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง (15) เก้าอี้เลคเชอร์ ทาให้มีอาการปวดหลังทั้งเวลาเรียนและสอบ
(16) ปากกา white board บางห้องหมึกอ่อนมาก (17) จ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษปีละ ๒๐,๐๐๐ ไม่
อยากให้เก็บค่าหนังสือวรรณกรรมที่ต้องอ่าน ซึ่งวิชานึงมีหลายเล่มมาก อยากให้ทางคณะออกให้ (18)
ไมค์เสียบ่อย ออฟฟิศประจาเอกไม่ค่อยสนใจที่จะอานวยความสะดวกให้นักศึกษา (19) อยากให้มี
ไปรษณีย์ สระว่ายน้า เครื่องออกกาลังกายที่มากกว่านี้ (20) ถังขยะไม่เพียงพอ
(1.1.3) ความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ (1) จัดเสวนา
แต่ละ career field (2) เพิ่มชมรม (3) ยกเลิกรับน้อง อาจารย์ควรลงมาตรวจสอบพฤติกรรมรุ่นพี่
อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ไปจัดกันเองที่ต่างจังหวัด (4) ช่วยนักศึกษาต่างชาติ (5) ชมรมดนตรีไทย (6)
ควรมีกิจกรรมมากกว่าที่มีอยู่ในหลายๆด้าน (7) ให้มีเงินมาสนับสนุนนักศึกษาบ้างแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง
จัดขึ้น มาเพราะมัน สิ้ น เปลื อง (8) อยากให้ จัดงานตอนกลางวัน (9) กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ,
exchange student , returnee , work and travel (10) อยากให้มีการสนับสนุนมากกว่านี้ทั้งเรื่อง
เงินสนับสนุนและอาจารย์ที่ปรึกษา (11) ต้องการกิจกรรมที่น่าสนใจ (12) มีการตรวจสอบกิจกรรม
นักศึกษา เช่นการรับน้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ BAS ซึ่งกิจกรรมรับน้องที่จัดโดยนักศึกษารุ่นพี่
มีกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ โซตัส อันตราย มีการใช้ความรุนแรง sexual harassment และ public
shaming ทางคณะควรมีการตรวจสอบหรือมี ส่ วนร่ว มกั บกิจกรรม ไม่ควรปล่ อยให้ นั กศึกษาจัด
กิจ กรรมรั บ น้ องนอกสถานที่กัน เอง มีความเห็ น ว่าควรยกเลิกกิจกรรมนี้ เพราะนอกจากจะไม่ก่อ
ประโยชน์แล้วยังเป็นการหลอมความคิด ทัศนคติของนักศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบโซตัสอีกด้วย การบังคับ
เก็บ เงิน รุ่น เป็ นจานวนมากและไม่ใช่นักศึกษาทุกคนจะมีกาลังจ่ายได้ และเงินจานวนนั้นถูกใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มในคณะ เช่น กิจกรรมท่าพระจันทร์เกมส์ (13) กิจกรรมให้มาก
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ขึ้น โดยที่ไม่ทาให้นักศึกษารู้สึกว่าไม่อยากเข้าร่วม เช่น ไม่จัดที่รังสิตอย่างเดียว ไม่จัดช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ หรือตอนเย็นอย่างเดียว
(1.1.4) ความต้องการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ได้แก่ (1) ห้ องน้า (2) ทริป ทัศนศึกษา กิจกรรมของภาควิชา เช่น เทอมละครั้ง (3) เงินช่วยเหลื อ
โครงการพิเศษ (4) ชีทการเรียนการสอนควรให้นักศึกษาสามารถเข้าผ่านทางออนไลน์ได้ เช่นการใช้
google classroom (5) อยากให้พาไปเที่ยวในประเทศบ้าง (6) อยากให้มีสื่อและ data base ให้หา
ข้อมูลได้ง่ายๆ (7) ส่วนลดสาหรับ co working space ต่างๆ หรือร้านกาแฟที่ไปนั่งได้ (8) อยากได้
โซนทากิจกรรมในมหาลัยเพิ่ม เช่น โรงยิม สนามมวย ผาจาลอง เหมือนศูนย์รังสิต
(1.1.5) ความต้องการที่ เกี่ยวกับ การปฏิบั ติงานของบุ ค ลากร
ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ควรพูดจากับนักศึกษาให้สุภาพกว่านี้ (2) แม่บ้านบางท่านมีกริยาที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะแม่บ้านชั้น 8 และบางครั้งแม่บ้านชั้น 8 ได้แอบหลับระหว่างเวลางาน ไม่นั่งประจาที่ทาให้
นักศึกษายังไม่สามารถไปแสกนบันทึกลายนิ้วมือได้ เนื่องจากมีบุคลากรมาเฝ้าแสกนนิ้ วของนศ.เพื่อ
เข้าคอมม่อนเพียง1วัน และช่วงเวลาเดียวเท่านั้น (3) ติดต่อทาง gmail ได้ (4) ดีเยี่ยม (5) พี่ออฟฟิศ
พูดไม่ค่อยสุภาพ (6) ต้องอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่เอาแต่ด่านักเรียนจนไม่ได้เรียน การคิด
คะเเนนควรเป็นธรรมกว่านี้ (7) อยากให้อาจารย์สอนให้เข้าใจ (8) ฝ่ายออฟฟิศควรยิ้มๆเยอะ พูดดีๆ
มากขึ้น (9) อยากให้ออฟฟิศทางานรวดเร็ว เป็นระบบและแนะนาข้อมูล ช่วยแก้ไขปัญ หาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (10) ออฟฟิศมีปัญหาทุกครั้งช่วงลงทะเบียนเรียน บอก first come, first serve สรุป
reserve ให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ก่อน (11) จัดตารางเรียนแบบ 3 ชั่วโมงต่อวิชา (12) อยากให้คนที่
office พูดดีๆกับนักศึกษา ดุ และเสียงดัง
(1 .1 .6 ) ด้ า น อื่ น ๆ ได้ แ ก่ (1 ) ที่ จ อ ด ร ถ แ ล ะ บ า งค รั้ ง
บุ ค คลภายนอกเข้ า มาใช้ พื้ น ที่ ข องนั ก ศึ ก ษามากเกิ น ไป (2) ความปลอดภั ย ในคณะ (3) เพิ่ ม
ทุนการศึกษา ลดค่าเทอม (4) ไล่พิราบ เป็นพาหะของโรค
(1.2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(1.2.1) ความต้องการด้านสถานที่ ได้แก่ (1) ห้องคอมมอนแอร์
เล็ก ควรปรับ ปรุงห้ องคอมมอนให้ใหญ่ขึ้น ตอนกลางคืนมืดเกินไป และคณะมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อ
จานวนนักศึกษา โดยเฉพาะในช่วงสอบ ต้องการให้ขยายพื้นที่บริเวณคอมมอนรูมเพิ่มขึ้ น ภายในคอม
ม่อนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มากกว่า เช่นโต๊ะเก้าอี้ พื้นบริเวณคอมม่อนด้านหน้า
ชารุด ควรปรับ ปรุงโดยด่วน (2) ควรมีสถานที่ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้มากพอ (3) อยากให้ มี
สถานที่นั่งอ่านหนั งสื อมากกว่านี้ เเละอยากให้ มีสถานที่ส่ว นตัว ห้ องprivate มากๆกว่านี้ รวมทั้ ง
สถานที่สาหรับพักผ่อนหรือทางานส่วนรวม มีห้องไว้ให้ทางาน ทาการบ้าน รวมทั้ง learning space
(4) อยากได้ห้องเรียนมีบ รรยากาศดีไฟสว่างบรรยากาศน่าเรียนและมีที่ทางานอ่านหนังสือใต้คณะ
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แบบกว้างๆ เหมือนคณะนิ ติศาสตร์และห้องสมุดเฉพาะของคณะที่มีห นังสื อเฉพาะทางเยอะๆ ใด
รวมทั้งแสงสว่างในห้องเรียนไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อสายตา เช่น หลอดไฟในห้อง ศศ.231 ซึ่งเป็น
โทนส้ม ไม่เหมาะแก่การนั่งฟังบรรยายและต้องจดบันทึก (5) ที่จอดรถ (6) ห้องน้าไม่เหม็น สะอาด
(7) มีป้ายบอกด้านล่างตึกว่าชั้นไหนเป็นของสาขาวิชาใด เช่น ตรงแถวลิฟต์ และบางสาขาวิชาควรทา
ป้ายแจ้งว่าอาจารย์แต่ละท่านอยู่ประจาห้องพัก (8) ป้ายบอกทางและรายละเอียดของสถานที่สาคัญที่
เกี่ยวกับนักศึกษา (9) อยากเรียนที่ SC2-3 (10) อยากให้มีโรงอาหารที่กว้างพอ อยากให้มีโรงอาหาร
หรือร้านอาหารเพิ่มเติมที่ตึกคณะ เนื่องจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยคนเยอะจนไม่สามารถซื้อข้าว
กินได้ทันก่อนไปเรียนช่วงบ่าย อีกทั้งราคาอาหารของร้านค้าที่อยู่ที่ตึกคณะค่อนข้างสูงไม่สมกับของที่
ได้ด้วย (11) ให้ คนที่ชอบสูบ บุ หรี่แถวคณะหมดไป (12) อยากให้ ตึกคณะมีที่นั่งเล่นมากกว่านี้ ปิด
ประตูบางด้านของตีกช้ากว่านี้ (13) ปรับปรุงห้องพักนักศึกษาและอาจารย์
(1.2.2) ความต้องการด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่
(1) อยากให้มีล็อกเกอร์รับฝากของระหว่างวัน (2) ลิฟต์เก่า อยากให้เปลี่ยนลิฟท์ที่ตึกคณะ (3) เคยไป
ใช้ห้ องคอมที่ตึกคณะแล้วล็ อกอิน ไม่ได้ (4) ต้องการที่กดน้าเพื่ อบริโภค (5) อยากให้ สถานที่มีการ
ตรวจสอบสภาพของแอร์ คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์บ่อยๆ (6) มีบริการปริ้นงานฟรีที่ใช้สะดวก
กว่านี้ (7) คอมพิวเตอร์ในห้องคอมม่อนรวมทั้งมีโต๊ะและห้องคอมม่อนที่ดี (8) อยากให้มีห้องสมุดคณะ
(9) อยากให้มีรถเครื่องปรับอากาศขับรับส่งตามอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเดินทาง อยากให้มีรถจอดตามอาคารคอยรับส่ง (10) อุปกรณ์ในห้องเรียนพร้อมใช้งาน
ทั้งไวไฟไมโครโฟนและโปรเจคเตอร์ (11) มีไวฟายในห้องเรียนของตึก sc1 คอมพิวเตอร์ที่เร็วและ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางจุดในตึกสัญญาณไวไฟเข้าไม่ถึงหรือไม่แรงพอ (12)
อยากให้เปลี่ยนโต๊ะเรียนจากโต๊ะเลคเชอร์เป็นโต๊ะธรรมดา อยากให้ปรับแอร์ให้พอดี ไม่ร้อนไม่หนาว
เกิน (25 - 26องศาเซลเซียส) (13) อยากให้โต๊ะเรียนกว้ างขึ้น (14) อยากให้ มีตู้เอทีเอ็ม ที่ตึกคณะ
(15) โควตาปริ้นมากกว่า 200 บาท สาหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาวิจัย (16) ความสะอาดของห้องน้า
กลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่มีทิชชู จานวนขวดสบู่ล้างมือมีไม่เพียงพอ ชักโครกค้างบ่อย ส้วมบางโถฝาหลุด
จากฐาน ที่ ร องนั่ ง ส้ ว มบางห้ อ งเก่ า มาก ดู ส กปรก (17) ต้ อ งการให้ มี ร้ า นอาหารของคณะ (18)
ประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลครบถ้วน (19) ควรจะมีห้องสมุดคณะ (20) ต้องการสื่อการเรียนภายในคณะ
มากขึ้น (21) ถ้าเป็นไปได้ มีความต้องการให้เปลี่ยน/ซ่อมโปรเจคเตอร์ในบางห้องที่ฉายออกมาแล้ว
เบลอ/สีเพี้ยน
(1.2.3) ความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ (1) อยากให้
ทารายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน จะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาทีละวิชาและพบว่าไม่เปิด (2) อยากได้
กิจกรรมที่สร้างสรรค์กว่าการร้องเพลงหรือเต้น (3) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ (4) อยากให้
มีค่ายหรือกิจกรรมของเอกนอกสถานที่ เช่น ไปค่ายต่างจังหวัด ค่ายสาขาวิชาเอกภาษาจีน เอกภาษา
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รัสเซีย (5) อยากให้มีค่ายของคณะศิลปศาสตร์ที่ต่างจังหวัดเล็กๆหรือทริปทัศนศึกษา (6) มีค่ายภาษา
สาหรับผู้ที่เรียนภาษาที่สามตั้งแต่ตัว3ขึ้นไปเพื่อเพิ่มความรู้และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
เพื่อนในห้อง (7) สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศทุกปี (8) ต้องการกิจกรรมการแสดงออกทางดนตรี
(9) กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ เพื่อนต่างชาติ (10) ควรมีกิจกรรมตลอดทั้งภาคการศึกษาเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ (11) อยากให้มีค่ายเกี่ยวกับเอกของนักศึกษาบ้าง (12) อยากให้จัดกิจกรรมwork shop
(13) อยากให้ มี กิ จ กรรมแนะแนวทางอาชี พ จากรุ่น พี่ ที่ ท าอาชีพ ที่ ห ลากหลายมาให้ ค าแนะน าแก่
นักศึกษาปีสูงและองค์กรระดับโลกต่างๆมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเช่นองค์กรNGO (14) อยากมีงานทาปิด
เทอม (15) อยากให้มีกิจกรรมพัฒนาทักะด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะให้นักศึกษา
เช่ น อบรมการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อบรมการท าของ D.I.Y ฯลฯ (16) ควรประชาสั ม พั น ธ์
กิจกรรมให้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องสาคัญ เช่น ทุนคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาทุกคนควรทราบเรื่องนี้
(17) การจัดอบรมหรือฝึกปฏิบัติการแบบเต็มวัน ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด เนื่องจากในวันธรรมดา
นักศึกษาต้องเข้าเรียนตามปกติ ไม่สามารถโดดเรียน การอบรมหรือเสวนาบางกิจกรรมน่าสนใจมาก
แต่จัดที่ท่าพระจันทร์ นักศึกษาไม่สะดวกเดินทางไป เช่น เรื่องภาษาศาสตร์ปริชานกับงานวิจัยภาษา
นักศึกษามีความสนใจด้านการวิเคราะห์ภาษาและภาษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เป็นพิเศษ สนใจเข้าอบรม
ในหัวข้อ การวิเคราะห์ภาษาที่คนรุ่นใหม่ใช้กันในโซเชียลมีเดีย (18) ต้องการให้มีกิจกรรมแนะแนว
อาชีพเพิ่มมากขึ้น ควรที่จะนาศิษย์เก่าที่จบจากคณะมาแบ่งปันประสบการณ์ กับนักศึกษาปัจจุบัน
(19) มีอบรมเกี่ยวกับการเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังจบมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ภาษี
การจัดการรายได้ต่างๆ (20) อยากให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถีงกว่านี้ เช่น ค่ายอาสาต่างๆ (21)
ชอบกิจกรรมดวงใจวิจารณ์ที่ผ่านมามากเลยครับ (22) มีความต้องการให้เกิดกิจกรรมที่ได้พูดคุยกับรุ่น
พี่ในสาขาวิชาที่เรียนอยู่มากกว่านี้เพื่อให้ไ ด้เรียนรู้ประสบการณ์ที่สามารถนาไปปรับใช้ในการเรียน
ได้มากขึ้น
(1.2.4) ความต้องการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ได้แก่ (1) ไปทัศนศึกษา ค่ายที่ช่วยเพิ่มความรู้นอกห้องเรียนเป็นภาษาจีน (2) มีหนังสือในสตอคเรื่อง
ละ 4-5 เล่ม (เพราะบางทีมีแค่ 2-3 เล่ม ทาให้ ไม่ส ามารถยืม) (3) หนังสืออ้างอิงตลอดจนหนังสื อ
วรรณกรรมไทยควรน ามาไว้ที่ รั งสิ ต เนื่ อ งจากเด็ ก เอกภาษาไทยจ าเป็ น ต้อ งใช้ (4) ควรจั ดระบบ
หลักสูตรให้เข้าใจง่าย ไม่มีควรมีการเเย่งกันลงทะเบียนเรียน เเละควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้ส
เถียรมากกว่านี้ (5) ต้องการให้ไวฟายเข้าถึงทุกห้องในมหาวิทยาลัย (6) การรวบรวมพจนานุกรมภาษา
ที่หลากหลายไว้ด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการหา (7) ควรมีห้องสมุดของคณะให้นักศึกษาได้หาหนังสือที่
ครอบคลุม เนื่องจากหอสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือน้อยและไม่ตรงความต้องการของนักศึกษาในคณะ
คณะอื่นมีห้องสมุดของตัวเองเพื่อเอื้ออานวยนักศึกษา คณะที่เป็นศิลปศาสตร์ เรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับ
ศิลป์ก็ควรจะมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา (8) อยากให้มีจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ของแต่ละเอก
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โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ ช าความรู้ ข องเอกนั้ น ๆ (9) อาจจะมี English field trip แบบ พาไปสถานที่
ประวัติศาสตร์และมีคนแนะนาให้ความรู้คุยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอด เคยไปค่าย Asean seed camp
แล้วชอบมากอาจารย์วิทยากรแนะนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (10) ชอบ
แบบห้องชมวิดีทัศน์ที่หอสมุดป๋วย ฯ ที่มีภาพยนตร์ให้ชมหลายเรื่อง ซึ่งคณะศิลปศาสตร์สามารถจัดหา
วิดีโอหรือสื่อต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ (11) อยากให้มี
กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อเตรียมตัวไปทางานจริงในอนาคต (12) โปรดเพิ่มคอมพิวเตอร์และหรือเครื่อง
ถ่ายเอกสารโควต้าปริ้นแถวๆคณะ (13) อยากให้มีสอบทุนไปเรียนจีนเทอมสองเทอม (14) สนับสนุน
การจัดสอบวัดระดับภาษา
(1.2.5) ความต้องการที่ เกี่ยวกับ การปฏิบั ติงานของบุ ค ลากร
ได้แก่ (1) อยากให้ทุกคนเต็มที่กับการทางาน ใส่ใจ และไม่ฉุนเฉียว (2) ควรมีความอดทนเเละใช้คาพูด
ให้สุภาพไม่เสียดสีหรือขึ้นเสียง เพราะเป็นงานบริการ (3) ต้องการให้ครูมาและปล่อยตรงเวลา (4)
ฝ่ายการนักศึกษาควรปรับ ปรุงการทางาน จัดการอารมณ์และตอบคาถามอย่างเต็มใจ (5) ขอให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ เพี ย งพอ และสามารถตอบปั ญ หาของนศ ได้อ ย่ างถู กต้ อ งและครบถ้ ว น มี เวลาปฏิ บั ติ
นอกเหนือเวลาราชการ (6) อยากให้เจ้าหน้าที่ใต้คณะช่วยใจดีและพูดจาไพเราะกับนักศึกษาสักนิด
และยินดีเต็มใจที่จะตอบคาถามของนักศึกษาโดยไม่มีท่าทางที่ราคาญ (7) ตรวจสอบเกณฑ์การให้
คะแนนของอาจารย์แต่ละท่านอย่างเคร่งครัดและมีเหตุผล (8) อยากให้กาลังใจพี่ๆทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ฝ่ายบริการงาน* พี่ๆใจดี น่ารัก ให้คาแนะนา นักศึกษาขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ช่วยเหลือต่างๆนานา
(9) ไม่ต้องเช็คชื่อเข้าเรียน จะเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่นศ. สอบให้ได้ก็พอ (10) พูดจาดี (11) ความใส่ใจ
ต่อนักศึกษา (12) อยากให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานบริการการศึกษามีความเป็นมิตรต่อนักศึกษามากขึ้น
(13) ต้องการให้บุคลากรตอบคาถามด้วยความเป็นมิตรมากกว่านี้ (14) บุคลากรน่ารักอยู่แล้วครับ
รักษาไว้แบบนี้ต่อไปครับ (15) บุคลากรใต้ตึกคณะอยากให้เป็นมิตรกว่านี้ค่ะ ไปถามข้อมูลก็เจอแต่
หน้าเหวี่ยงไม่ก็ทาหน้าเหมือนราคาญ (16) บุคลากรทุกคนนักศึกษาขอร้องและรบกวนให้ท่านเป็นมิตร
และเมตตานักศึกษาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง (17) เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี (18) ใช้คาพูดจาที่ฟัง
แล้วไม่ดูเป็นการตาหนิ (19) ถ้าเป็นไปได้ อยากรบกวนอาจารย์ช่วยให้ file pdf สื่อการเรียนการสอน
ในส่วนที่สามารถให้นักเรียนได้ เผื่อไว้สาหรับนักเรียนบางคนที่สะดวกใช้ iPad หรือ tablet ในการ
เรียนค่ะ
(1.2.6) ด้านอื่นๆ ได้แก่ (1) เพิ่มหนังสือภาษาจีนให้มากขึ้น (2)
ต้องการการเข้าถึงข้อมูลเรื่องรายวิชาที่ต้องขอโควต้าได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกมากกว่าที่เป็นอยู่ (3)
ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือเกณฑ์การเรียนต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เเละควรปรับปรุง
ระบบการลงทะเบียนเรียนเเละเเก้ผลการเรียนให้ดีกว่านี้ (4) อยากให้เว็บคณะใช้ง่ายกว่านี้ มีประกาศ
บอกเวลาจองโควตาชัดเจน (5) แอร์ตึก SC2 หนาวเกินไป (6) ตึกคณะควรใช้เป็นที่เรียนบ้าง (7) ห้อง
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คอมมอนคณะเก่ามาก (8) อยากให้มีของว่างช่วงอ่านหนังสือสอบที่หอสมุดป๋วยบ่อยๆ (9) ขอชื่นชม
อาจารย์และบุคลากรหลายๆท่าน (10) วิชาที่ต้องขอโควตา แต่โควตาเต็มแล้วมีนักศึกษามาขอเพิ่ม
หากนักศึกษามีความจาเป็นจริง ควรเพิ่มโควตาให้นักศึกษาได้กดลงทะเบียนตอนเพิ่มถอนได้ทันที
และเพิ่มทุนคณะศิลปศาสตร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาที่ยื่นขอ (11) อยากให้ทางคณะจัดงบประมาณ
ให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อนาเงินไปจัดค่ายรับน้อง และค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนามที่
ต่างจังหวัดของรายวิชาที่จาเป็น เช่น ค่าที่พัก เป็นการช่วยเหลือนักศึกษา (12) อยากให้มีการจัดการ
สอนภาษาเพิ่มเติมให้ กับ นักศึกษาที่มีความสนใจโดยเก็บค่าเรียนเป็นราคานักศึกษาของคณะ (13)
เจ้าหน้าที่ที่สานักงานของตึกคณะฉุนเฉียวทุกครั้งที่ไปติดต่องาน อยากให้เจ้าหน้าที่ใจเย็นกับนักศึกษา
มากขึ้น (14) เพิ่มการวิ่งของรถเอนจี้
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2.1) ด้านทุนการศึกษา เพิ่มจานวนทุนการศึกษามีน้อย เนื่องจากเงินทุน
ต่อการศึกษาไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ าย ขยายโอกาสในการขอทุนการศึกษาเพื่ อไปทากิจกรรมนอก
มหาวิทยาลัย เช่น งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
(2.2) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
(2.2.1) การให้บริการคอมพิวเตอร์ และสัญ ญาณอิน เทอร์เน็ต
ต้องการจานวนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน รวมถึงปรับปรุงคอมพิวเตอร์
ให้ทันสมัยและมีโปรแกรมที่ต้องการใช้ ในการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เข้าถึงทุกจุดของพื้นที่ ซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อาทิ ใน
บริเวณห้อง Common room เนื่องจากมีปัญหาต่อการเรียนและวิจัย
(2.2.2) สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการเรี ย นการสอน เพิ่ ม
จานวนอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการต่างๆ ที่ทันสมัย สาหรับใช้ในการเรียนการสอน ปรับปรุงระบบ
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพห้องเรียน ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในห้องเรียนให้เหมาะสม
ชัดเจน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้การสอนให้ครบถ้วน อาทิ ปากกาเขียนกระดานซึ่งมักพบปัญหาว่า
หมึกหมด ควรมีการแนะนาสิ่งอานวยความสะดวกในคณะแก่นักศึกษาในการปฐมนิเทศ เช่น ห้องอ่าน
หนังสืออยู่ที่ใด ห้องพักชั้นสองสามารถเข้าใช้ได้หรือไม่ เป็นต้น
(2.2.3) ด้ า นสาธารณู ป โภค บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ จ อดรถให้
เพียงพอ ปรับปรุงห้องน้าให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือปริญญาโท-เอกใน
เรื่องความสว่างของห้องและเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ภายในห้อง ในศูนย์การเรียนรู้ของบัณฑิตศึกษา
ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ควรมีการจัดการเรื่องกลิ่นอับและควรมีการกาจัดยุงอยู่เสมอ ควร
ปรับปรุงห้องเป็นห้องเก็บเสียง ปรับปรุงห้องคอมมอนของระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถเป็นห้องที่
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สามารถใช้พักผ่อนหลังการเรียนหรือระหว่างช่วงทาวิทยานิพนธ์ได้ มีการจัดแบ่งโซนรับประทานขนม
หรือน้าดื่ม และห้องสาหรับนอนพักผ่อน
(2.2.4) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ควรมี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ส าหรั บ
นักศึกษาปริญญาโท โดยระบุถึงแนวทางของสิ่งที่นักศึกษาทุกสาขาจาเป็นต้องทาเหมือนกัน เพื่อให้
เกิดความชัดเจน เช่น ตัวอย่างล าดับเวลาการวางแผนการศึกษา ขั้นตอนการขอสอบ การเตรียม
เอกสารที่จาเป็นในการข้อสอบ เป็นต้น หน้าเว็บเพจของงานบัณฑิตศึกษาในเว็บไซต์ คณะ ในส่วนของ
เอกสารดาวน์โหลด ควรตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจน หรือระบุข้อความประกอบว่าไฟล์ใดใช้สาหรับทาอะไร
เพื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ ง านได้ ง่ า ยโดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางเข้ า ไปติ ด ต่ อ สอบถามจากงาน
บัณฑิตศึกษา และช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งอาจให้ข้อมูล
แตกต่างกัน
(2.3) ด้ านการให้ บริ การของเจ้า หน้ าที่ งานบั ณ ฑิ ต ศึก ษา มีเจ้าหน้ าที่
ประจาสานักงาน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
(2.4) ด้ า นอาจารย์ ผู้ส อน/อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพิ่ ม การจั ด
กิจกรรมนอกห้ องเรียน กาหนดตารางในการเข้า อาจารย์ให้ชัดเจน เข้าถึ งง่าย อาจารย์ที่ปรึกษามี
จานวนไม่เพียงพอต่อหัวข้อและเนื้ อหาของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการทา ทาให้ นักศึกษาต้อง
เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เข้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง อาจารย์
ในหลักสูตรคาดหวังต่อวิทยานิ พนธ์มากเกินไป ทาให้นักศึก ษาหมดกาลังใจที่จะเขียนวิทยานิพนธ์
เพื่อให้ ส าเร็จ การศึกษา ในบางหลักสู ตร โดยเฉพาะหลั กสูตรในระดับปริญ ญาเอก อาจารย์ควรมี
คุณสมบัติในการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชาและไม่ควรปิดกั้นความคิดของนักศึกษา
(2.5) ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ การจั ด อบรมควรอยู่ ที่ ท่ า พระจั น ทร์
มากกว่ารังสิต ควรแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนและเกณฑ์การประเมินวิชาสารนิพนธ์ /วิทยา
นิพนธ์ให้ละเอียด เนื่องด้วยนักศึกษาไม่ทราบว่า 2 วิชานี้สามารถลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 หน่วย
กิตได้ ทาให้ส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกิตทั้งที่ไม่มีความพร้อม จึงได้รับการประเมินให้ผ่านแค่
บางหน่วยกิต ทาให้เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่จาเป็น ดังนั้นหากมีการให้ข้อมูลอย่างละเอียด
ก็จะทาให้นักศึกษาสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามกาลังความสามารถของตนเองได้ และ
จะไม่รู้สึกว่าโครงการ/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยเอาเปรียบ
(2.6) อื่นๆ อาทิ ควรมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายช่วยเหลือแนะนาระหว่างกัน
2.4.3 ความคาดหวังและความต้องการของผู้ปกครอง
จากรายงานผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จานวน 248 คน ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดทาโดยงาน
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บริหารการศึกษาและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 พบว่า ผู้ปกครองมี
ความคาดหวังของผู้ปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) บุตรธิดาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม (2) บุ ต รธิ ด ามี เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม เพื่ อ น/รุ่ น พี่ รุ่ น น้ อ งที่ มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และคอยช่วยเหลือกัน ทั้งระหว่างที่เรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว และ
(3) บุ ต ร/ธิ ด าใช้ ชี วิต การเรี ย นในสภาพแวดล้ อ มและสั งคมที่ ดี ทั้ งนี้ เมื่ อ แยกเป็ น รายด้ านพบว่ า
ผู้ปกครองมีคาดหวังต่อการศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาในแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านวิชาการ/การเรียน ได้แก่ นักศึกษาจบได้ตามเกณฑ์ มีความโดดเด่นในสิ่งที่
เรียน มีความสุขในการเรียน ได้ให้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มี
ทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2-3 /สามารถติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติได้ มีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น
โดยเฉพาะหากเรียนด้านภาษา จะต้องเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เรียน มีโอกาส
มากขึ้น ในการสมัครงาน เนื่องจากการรู้ภาษาต่างประเทศถือว่าเป็นแต้มต่อ มีความสามารถในด้าน
เทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาในการประกอบอาชีพ โดยตรงกับความต้องการของตลาด และให้แนว
ทางการประกอบอาชีพที่กว้างขึ้น อยากให้ทุกสาขาบังคับการฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไป
ทางานได้จริงในสังคม ความรู้พื้นฐานมากเพียงพอต่อการศึกษาต่อระดับสูงและการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ยังเห็นว่าบุตรหลานของตนมีความต้องการต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย
ดังนี้ คือ ตอบโจทย์อาชีพที่อยากเป็น เนื้อหาการเรียนที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษา ไม่มีการบ้าน
เยอะ เพื่อให้มีเวลาไปทากิจกรรม เน้นงานกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ต้อง
เรีย นและกิจกรรมไปคู่กัน เรียนตามหลักสูตร แต่ควรเสริม เรื่อง Entrepreneurship มีความกล้ า
สร้างสรรค์/ ยุคดิจิตอล ต้องเอาเทคโนโลยี มาปรับใช้กับสาขาที่เด็กเรียนได้/ มองเห็ นโอกาสในการ
ประกอบวิชาชีพ มีความเป็น interdisciplinary เด็กมีความรู้ในหลากหลายศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้
ทางานได้จริง
2) ด้านสังคม/การทางาน ได้แก่ มีทักษะการปรับตัวและเรียนรู้ในสังคม ปรับตัวให้
เข้ ากั บ สถานการณ์ ต่ างๆ ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ โลกสมั ย ใหม่ ที่ มี AI ปรับ ตั ว เข้ ากั บ ระบบ ชนะหุ่ น ยนต์
เนื่องจากสังคมปัจจุบันซับซ้อน มีคู่แข่งแรงงานมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน สามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข มีความอดทน มีความสามารถในการแข่งขัน มองโลกแบบเป็นจริง ไม่โลกสวย และไม่
มองโลกในแง่ร้ายเกินไป มีเพื่อนและอาจารย์ที่ดี มีเครือข่ายและรู้จักคนอื่นในสังคม ทากิจกรรมที่ชอบ
มีความเป็นจิตอาสา ทาเพื่อส่วนรวม หลักสูตรจะช่วยค้นหาตัวตน และผลักดันให้นักศึกษารู้ทิศทาง
ของตนเองให้เร็วที่สุด อยากให้นายจ้างหรือบริษัทเข้ามาเสนอตาแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
คาดหวังให้นักศึกษาประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
3) ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนายจ้างเกี่ยวกับค่านิยมในการคัดเลือกบัณฑิ ตเพื่อการทางาน กิจกรรมที่
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พัฒ นาทักษะการใช้ชีวิต รวมถึงทักษะที่จาเป็นในโลกของการทางาน กิจกรรมที่พัฒ นาทักษะการ
สื่อสารในสังคมที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารกับผู้สูงวัย กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสุขของเด็ก
โครงการที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ให้ศึกษาเรียนรู้มนุษยสัมพันธ์ L’arts smart graduate TED TALK
ที่มีประโยชน์กับนักศึกษา โครงการไปศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น -ยาว ที่หลากหลาย เนื่องจาก
อยากให้มีความรู้ภาษาที่แน่น อาจมีทุนให้เต็มหรือทุนบางส่วน กรณีไม่มีทุนให้ ผู้ปกครองพร้อมจะ
ออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วนหรือเต็มจานวน แต่ ขอให้เป็นโครงการที่มีมาตรฐาน ไม่ใช่แค่ไปท่องเที่ยว
เพียงอย่างเดียว
2.4.4 ความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
จากการสอบถามความต้องการของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า
ร่วมประชุมเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่า หน่วยงานมีความต้องการบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่ เรียนรู้ทักษะการรอคอย มีความอดทน มีจริยธรรม เข้าใจ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานประสบกับปัญหาเรื่องความอดทนของ
ในการทางานในองค์กร ความละเอียดรอบคอบในการทางาน
2) บัณฑิตควรมีจริยธรรม มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทางานแต่เฉพาะใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ควรเป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3) บั ณ ฑิตควรมีทักษะภาษาที่ 3 อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษา
รัสเซีย ภาษาเยอรมัน
4) บัณฑิตควรมีทักษะด้านไอที
5) บั ณฑิตควรมีป ระสบการณ์ ในการทางาน ควรมีการฝึกงาน มีประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่
เน้นการทางานควบคู่กันไประหว่างเรียน
2.4.5 ความคาดหวังและความต้องการของบุคลากร
1) บุคลากรสายวิชาการ
(1.1) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่
(1.1.1) ส่งเสริมรายวิชาที่วางพื้นฐานการเป็นผู้ ประกอบการของ
นักศึกษามากขึ้น โดยไม่ควรเป็นวิธีการที่เหมือนกันทุกหลักสูตร เพียงแต่คณะมีนโยบายภาพใหญ่ และ
ให้แต่ละสาขามีอิสระในการจัดการเอง สาขาใดไม่สมัครใจ ไม่ควรบังคับทั้งทางอ้อมหรือทางตรง
(1.1.2) จัดหาและลงทุนอุปกรณ์การสอนที่จาเป็น ทันต่อยุคสมัย
ดูแลสภาพห้องเรียนให้ พร้อมจัดการเรียนการสอน เช่น อินเตอร์เน็ต (บางครั้งใช้เวลามากกว่าจะ
เชื่อมต่อสาเร็จ) ตรวจเช็คสภาพ Projector (บางห้องหลอดไฟ Projector ขาด) เป็นต้น อุปกรณ์และ
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เทคโนโลยี ที่เกี่ย วข้องกับ การเรี ย นการสอนควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในทุกๆ ห้ องเรียน (กรณี
อุป กรณ์ ต่างๆ ในชั้น เรี ย น) มีอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ งานได้ ดี เช่น คอมพิ ว เตอร์ในห้ อ งเรียน ปรับ ปรุง ห้ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ค ณะฯ (ชั้ น 3) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น และน่ า เข้ าใช้ ม ากกว่ าเดิ ม เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริ มเพื่อการเรียนออนไลน์ มีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน* ปรับปรุงสภาพ
ห้องเรียน สนั บสนุน ระบบการจะการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS)* และการ
เข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) (OUP, Cambridge, McGraw)* สนับสนุนระบบปฏิบัติการที่
สามารถจั ด หลั ก สู ต รได้ ทั้ ง แนวตั้ ง และแนวนอน* สนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ สาขาวิ ช าที่ ใ ช้
คอมพิ วเตอร์และโปรแกรมเฉพาะ แม้จะมีผู้ เรียนจานวนไม่มากนัก เพิ่มจานวนเพิ่มบุ คลากรสาย
สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(1.1.3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเสริมการ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิมในห้องเรียน ประสานในกับมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงวิธีการจัดการปัญหา
ในรายวิชา มธ.ทั้งทางด้านถานที่ การสรรหาผู้สอนและมาตรการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนที่
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสอนออนไลน์ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ทันสมัย
(1.1.4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องงานเอกสารทั้ งหมดที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาหรือการติดต่อห้ องเรียน ตารางสอนแทนอาจารย์ มีเจ้าหน้าที่ที่ส ามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและใช้ IT ได้ดี*
(1.1.5) จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เหมือนเช่นที่คณะทาอยู่ เห็นว่าดี
แล้ว เช่น เสริมด้าน IT ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในองค์กร KM อัดวีดิโอเวลามีการ
อบรมต่างๆและนาไปเผยแพร่ภายหลัง จัดอบรมหรือปรับความรู้การสอนแบบใหม่ๆ ควรมีการจัด
อบรมเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการเรียนการสอนได้ (เช่น โปรแกรมต่างๆ สาหรับการสอนออนไลน์)
อย่างสม่าเสมอ หรือจัดอบรม (tutorial) ในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อให้อาจารย์สามารถดูและเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าฟังอบรมตามวันเวลาจัดงาน จัดโครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่
บุคลากรในด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
(1.1.6) จั ด ขนาดชั้ น เรีย นให้ มี ข นาดชั้ น เรีย นขนาดเล็ ก ไม่ เพิ่ ม
จานวนนักเรียน โดยเฉพาะในรายวิชาการด้านการเขียนภาษาต่างประเทศ* จัดสรรจานวนกลุ่มสอนให้
เหมาะสมกับภาระงาน (4 กลุ่ม มากเกินไป) ให้มีแนวทางส่งเสริม ตาแหน่งผู้ช่วยสอนประจาหลักสูตร
ความยุติธรรมของจานวนชั่วโมงการสอนชั่วโมงการสอนของครูชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ เช่น
บางครั้งคือ 1: 4 บางครั้งไม่ให้ ค่าตอบแทนกรณีของชั้นเรียนนอกหลักสูตรและการฝึกอบรมพิเศษ
สาหรับนักศึกษา*
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(1.1.7) การส่ งข้ อมู ล วัน สอบต่างๆ ควรท าเป็ น online และมี
ฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนและจานวนผู้เรียน และสามารถดึงข้อมูลจากระบบพร้อมไว้เพื่อให้กรอก
ได้สะดวก หาระบบช่วยแบ่งเบาภาระงานประกันคุณภาพ
(1.1.8) ให้ความสาคัญกับการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ เพราะงาน
หลายอย่างก็ต้องใช้เจ้าของภาษาเป็นผู้ดูแล ขาดอาจารย์เจ้าของภาษา การเรียนการสอนก็จะไม่มี
ประสิทธิภาพ การใช้ค่า FTES มาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาจัดสรรหรือไม่จัดสรรอัตรา การจ้าง
หรือไม่จ้างอาจารย์ต่างประเทศ นั้นยังไม่มีความเหมาะสมและไม่ยุติธรรมกับหลายหลักสูตร
(1.1.9) พิ จ ารณารวบหลั ก สู ต รที่ มี ลั ก ษณะหรือ โครงสร้า งวิ ช า
คล้ายคลึงกันไม่ต่ากว่า 60% เข้าด้วยกัน (ให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน) เพื่อแก้ปัญหาบางประการในการ
บริหารหลักสูตร เงื่อนไขการคงอยู่ของหลักสูตร และอัตรากาลัง มีรายวิชาหลายรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว หากมีการปรับรวมหลักสูตรก็สามารถปรับเนื้อหารายวิชาดังกล่าวให้มี
ความสอดคล้องครอบคลุมกับผู้เรียนที่อาจไม่ได้อยู่ในวิชาเอกเดียวกันได้
(1.1.10) อื่ น ๆ ได้ แ ก่ สภ าพ แวดล้ อ มด้ า นเสี ย งด้ า นนอก
มหาวิทยาลัย อาทิ เสียงดนตรี ทาให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์
(1.2) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
(1.2.1) แบบปฏิ บั ติราชการ/การประเมินเลื่ อนขั้นเงินเดื อน ไม่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ อาจารย์ไม่เข้าใจทิศทางของคณะฯ ว่าต้องการอะไร
ทาให้การทางานพิจารณาเฉพาะเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงเฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่ได้มองภาพรวม
มีระบบการประเมินการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรมกว่านี้ การประเมินการต่อสัญญาให้น้าหนักกับการ
ทางานวิช าการมากกว่าการประเมินการสอนในการประเมินต่อสั ญ ญา เพราะบางครั้งนักศึกษาก็
ประเมิ น ด้ ว ยอารมณ์ และอคติ อาจารย์ มี ค วามกั ง วลเรื่ อ งสั ญ ญาที่ ผู ก กั บ ต าแหน่ ง วิ ช าการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลเป็นแบบ “กัลยาณมิตร” อาจารย์ที่ทางานไม่ว่าประเภทใดควรผ่าน
การประเมิน เนื่องด้วยเกณฑ์ในปัจจุบันส่งผลให้อาจารย์เลือกประเภทงานที่จะทาแล้วได้คะแนน ส่วน
ใดที่คะแนนเกินแล้ว เช่น งานคณะกรรมการต่างๆ ก็เลือกที่จะปฏิเสธ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะกระทาได้ แต่ไม่
เป็นธรรมต่อคณะฯ ปรับเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีคะแนนในส่วนภาระงานสอนมากขึ้น เพื่อให้
ความสาคัญกับงานสอน เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงกว่าเดิม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญา ควรมีสิ่งที่ ทดแทน
การทางานวิชาการ เนื่องจากอาจารย์บางท่านถนัดการสอน และมีงานอื่นๆ ที่ต้องทา ขอให้พิจารณา
การแบ่งสัดส่วนในการประเมิน เช่นการให้น้าหนักคิดคะแนนภาระงานวิชาการร้อยละ 40 นั้นอาจารย์
เห็นว่ามากเกินไป
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ในส่ ว นของการประเมิ น ของโครงการพิ เศษนั้ น อาจารย์เห็ น ว่า
คณะฯ ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มาบริหารโครงการถึงวิธีสนับสนุนอาจารย์ในโครงการ เกิดปัญหา
เช่น ถ้าอาจารย์มีผลงานผ่านตามเกณฑ์ของคณะฯ แต่ผู้บริหารโครงการแสดงความไม่พอใจ ไม่เห็น
ด้ว ยกับ เกณฑ์ คณะ ทาให้ อาจารย์รู้สึ กไม่มั่นคงในการท างาน ความมั่นคงในการงานของอาจารย์
โครงการพิเศษต่าเมื่อเทียบกับอาจารย์ที่ถูกบรรจุภายใต้ภาควิชา คณะฯ ควรพิจารณาวางแผนด้าน
ความก้าวหน้าของอาจารย์โครงการพิเศษ โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จและอาจต้องปิด
ตัวไป เพราะอาจารย์ยังมีความกังวลในเรื่องความชัดเจนของสังกัดที่จะย้ายไปหากโครงการปิดตัวไป
และเสนอให้คณะฯ พิจารณาแผนการโยกย้ายอัตรากาลังคนในด้านนี้
ส่วนอาจารย์ชาวต่างชาตินั้นเห็ นว่า มีระบบการประเมินสาหรับ
อาจารย์ชาวต่างประเทศที่ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม* การประเมินต่อสัญญาจ้างของอาจารย์ชาว
ต่างประเทศนั้น ขาดความโปร่งใส มีอคติ บางครั้งประเมินโดยเจ้าหน้าที่ สานักงาน* เงินเดือนที่ได้รับ
ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอตาแหน่งทางวิชาการ ควร
ปรับระยะเวลาในสัญญาการปฏิบัติงานสาหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้นานขึ้น* ระยะเวลาในการ
ต่อสัญญาจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ทาให้อาจารย์รู้สึ กไม่มั่นคง เพราะไม่สามารถรับประกันได้
ว่าจะได้ต่ อสั ญ ญาหรื อไม่* รวมถึงการต่ อสั ญ ญาสองปี ทาให้ เกิ ดปัญ หากับ วีซ่า ต้องเสี ยเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ * อาจารย์ชาวต่างประเทศมีความรู้สึกว่าตนเองมีความก้าวหน้าในอาชีพและ
ความมั่นคงในงานน้อยมาก*
(1.2.2) ส่งเสริมการทาตาแหน่งวิชาการ ต่อสู้กับเงื่อนไขที่ไม่เป็น
ธรรม หรือเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นเพื่อเอื้ออานวยให้คณาจารย์สายวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าในการ
ทางานเร็วขึ้น ง่ายขึ้น แต่ไม่เอื้อต่ออาจารย์สายมนุษยศาสตร์ มีหน่วยงานที่ช่วยกระตุ้นความก้าวหน้า
ทางวิช าการ การท าตาแหน่ งทางวิชาการทาให้ อาจารย์เกิดความกังวล เนื่องจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
เปลี่ยนเกือบทุกปี และมีแนวโน้มที่บีบคั้น กดดันให้อาจารย์ทางานวิชาการอย่างไม่เป็นสุข ต้องการให้
คณะพิ จ ารณาถึ งความเป็ น ไปได้ เช่ น การผลิ ต งานวิจั ย 1 ชิ้ น ต่ อ ปี ทั้ งที่ มี งานสอน งานบริห าร
โดยเฉพาะในสายสังคมเป็นไปได้ยาก หากนามาบังคับใช้ในการประเมิน ไม่ว่าจะแบ่งสายสอน สาย
วิชาการ ก็เป็นไปได้ยาก อาจส่งผลให้อาจารย์ส่วนใหญ่อาจถอดใจหรือไม่สามารถบรรลุเป้าได้ สุดท้าย
ก็ จ ะมี อั ต ราการลาออกหรื อ ไล่ อ อกสู ง ดั งนั้ น จึ ง ควรมี ก ารประชาพิ จ ารณ์ ก่ อ นรั บ นโยบายจาก
มหาวิทยาลั ย หากเห็ น ว่ากฎนั้ น ดู ไม่ ส มเหตุส มผล ให้ อาจารย์ทุก คนมี สิ ท ธิออกเสี ยง อาจท าเป็ น
หนังสือเรียกร้องโดยมีคณะเป็นเจ้าภาพ
ควรมีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ
แบบจับ ต้องได้ มีการทางานร่วมกัน ไม่เห็ นด้วยกับการเปิดคลินิกวิจัยที่ “ฟังดูดี แต่ไม่มีใครไปใช้
จริ ง จั ง ” เพราะเมื่ อ คนมี ผ ลงานก็ ส ามารถขอต าแหน่ ง และต่ อ สั ญ ญาได้ คณะฯ ก็ ได้ ผ ลงาน มี
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ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น เป็นความก้าวหน้าและมั่นคงส่วนบุคคลและส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่ควรพยายาม
นาประเด็น ความเครียด ความกดดัน ความน่าเห็นใจมานาหน้า แล้วพยายามแก้ปัญหาด้วยมาตรการ
ให้คนก้าวหน้าหรือมั่นคงแบบไม่ต้องออกแรงมาก เน้นความสบายใจ เนื่องจากความเสี่ยงจะมาอยู่ที่
องค์กร ในอนาคตอันใกล้คณะฯ จะลาบากจนไม่สามารถปกป้องไม่ได้ในที่สุด
ควรมีกิจกรรมกระตุ้น ให้ กาลั งใจผู้ ที่รู้สึ กกดดัน ประกอบกับใน
ปัจจุบันคนจบการศึกษาและมีคุณสมบัติสอนได้มีมากขึ้น ดังนั้นหากอาจารย์เกิ ดความรู้สึกกดดัน เช่น
ไม่ชอบทาผลงาน ก็จะไม่สามารถอยู่ได้ ต้องยอมให้อาจารย์ออกไปเพื่อให้อาจารย์ออกไปหางานที่
เหมาะกับตัวเอง “อย่ากลัวการลาออก” จนนามาเป็นมาตรการที่ลดมาตรฐานต่างๆ ของส่วนรวมลง
เพราะการตกมาตรฐานสากล (มาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอื่น) ย่อมดีกว่า การผ่านมาตรฐานที่ไม่ใช่
สากล (ตั้งเองและเบากว่าหน่วยงานอื่นๆ)
สร้างวัฒนธรรมองค์กร/คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สนับสนุนการเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับอาจารย์ใหม่ของคณะฯ
(1.2.3) นอกเหนือไปจากการต้องพยายามปฏิบัติงานให้ลุล่วงตาม
เกณฑ์ ภ าระงานขั้ น ต่ าในปั จ จุ บั น อาจารย์ บ างท่ า นมี ค วามกั ง วลใจเรื่ อ งนโยบายต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจไม่ได้สอบถามความต้องการจากคณะฯ หรือสาขาวิชาล่วงหน้า เช่น เรื่องการ
จัดสรรทรัพยากรมนุษย์ การดึงตาแหน่งอาจารย์เกษียณกลับไปที่ส่วนกลาง การกาหนดเกณฑ์ภาระ
งานใหม่ ฯลฯ ทาให้อาจารย์รู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในการทางานเท่าที่ควร ดังนั้นคณะฯ จึงควรเป็น
ปากเสียงแทนอาจารย์และปกป้องผลประโยชน์ด้านการทางานของอาจารย์ ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ต่อการเรียนการสอน และหวนกลับมาเป็นประโยชน์ของคณะในที่สุด
(1.2.4) เพิ่มหน่วยงานรับปรึกษาปัญหาในการทางาน สร้างความ
มั่น คงด้วยการสนับ สนุ น ทุน สาหรับการเข้าร่วมสั มมนาส าหรับชาวต่างชาติ* ให้ โอกาสแก่อาจารย์
ชาวต่างชาติในการฝึกอบรมในระดับสูง * เห็นว่าการสนับสนุนทุนเพื่อทาวิจัยและการเข้าร่วมประชุม
วิชาการของอาจารย์ชาวต่างชาติมีความยุ่งยากซับซ้อน* จัดพี่เลี้ยงช่วยวางแผนด้านความก้าวหน้า
และมั่นคงในหน้าที่การงาน
(1.2.5) การเปลี่ยนแปลงผู้อานวยการโครงการพิเศษทาให้อาจารย์
ชาวต่างประเทศเกิดความรู้สึกเกิดความไม่มั่นคง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ การจัดการ ทิศ
ทางการบริหาร
(1.2.6) ส่ งเสริ ม ให้ เวลาไปท างานวิ ช าการ มากกว่ า งานสอน/
เอกสาร สร้างแรงจู งใจ กาลั งใจ สนับสนุน อาจารย์ในด้านนี้ เพราะกฎต่างๆ ในปั จจุบัน บั่นทอน
กาลังใจของคนทางานมากๆ เนื่องจากงานวิชาการเป็นดัชนีชี้วัดความเก้าหน้า/ความมั่นคงในการ
ทางานของบุคลากรสายวิชาการ ดังนั้นคณะฯ จึงควรพิจารณาปรับกระบวนการโครงสร้างการทางาน

31

บางอย่างที่ช่วยปลดล็อคและส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีเวลาไปทางานวิชาการ คณะควรมีระบบหรือกลไก
บางอย่างเพิ่มเติมในการควบคุมการบริหารงานในสาขาฯ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้ทางานวิชาการ
มีผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้า ความรู้สึกมั่นคงในการทางานต่อไป
(1.2.7) บริ ห ารงานให้ ค ณะฯ ให้ มี ค วามมั่ น คงทางการเงิ น
เนื่องจากในอนาคตจะเป็นเครื่องมือที่เสริมความมั่นคงของผู้ทางานในคณะฯ ได้
(1.3) ด้านการวิจัย จากรายงานสรุปผลวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการ
ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการทาวิจัย ซึ่งจัดทาโดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
คณะศิลปะศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2563 พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยดังต่อไปนี้
(1.3.1) ต้องการทาวิจัยทางด้านนวัตกรรม
(1.3.2) ต้องการให้มีการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างตารา
(1.3.3) ต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด workshop ส าหรับผู้ ที่ มี แผนจะขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยคาปรึกษาเป็นรายกรณีไป เนื่องจากปัญหาของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
โดยอาจสอบถามแต่ละสาขาวิชาการว่ามีอาจารย์ที่จะมีแผนที่จะยื่นในปีนั้นๆ กี่คน แล้วจัดอบรมให้กลุ่ม
นี้เป็นลาดับแรก รวมถึงการกรอกเอกสาร การเตรียมเอกสาร และอื่นๆ เนื่องจากการจัดประชุมให้ข้อมูล
ที่เคยจัดแต่เดิมมักจะได้ข้อมูลคร่าวๆ ไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะเจาะจงในกรณีของอาจารย์แต่ละท่าน
(1.3.4) ต้องการให้ มีกลุ่ มวิจัย อาจารย์ที่ ให้คาปรึกษา เนื่องจากมี
รายละเอียด มีกระบวนการ มีข้อยกเว้นที่ซับซ้อน
(1.3.5) ต้ องการให้มีการอบรมให้กับอาจารย์ใหม่ โดยให้เน้นเรื่อง
กระบวนการวิจัย กระบวนการเขียนตารา แนะนา “point of content” เช่น ในขั้นเริ่มต้นต้องติดต่อ
ใครบ้าง แนะนาในเรื่องของระยะเวลาในแต่ละ process โดยอาจจะจัดให้กับอาจารย์ใหม่ตั้งแต่ปีแรกของ
การเข้ามาทางานก็จะดีมาก
(1.3.6) สนับสนุนในเรื่องของระบบพี่เลี้ยงวิจัย โดยอาจมอบหมายให้
ตั้งแต่ต้น การให้คาปรึกษาการใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง เช่น SEM
(1.3.7) จัดให้มี working space ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้
เกิดการทางานการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ทางวิชาการ เนื่องจากในปัจจุบันอาจารย์มีห้องนั่งทางาน
ส่วนตัว ท าให้ มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันไม่มากหรือแม้จะมีการพบเจอกันตามการประชุมต่าง ๆ แต่
หลายครั้งความคิดทางวิชาการใหม่ๆ เกิดขึ้นตอนที่ มานั่งทานกาแฟ นั่ งท างานจิ ปาถะ พู ดคุยกันใน
อิริยาบถที่สบายและเป็นกันเอง
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(1.3.8) ปรับปรุงเกณฑ์ ต่างๆ อาทิ ระยะเวลาการท าวิจั ยในกรณี
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ ช่วงระยะเวลาไม่เพียงพออาจมีภาระงานสอน งบประมาณในการทาวิจัย ด้าน
การจัดซื้ออุปกรณ์การทาวิจัย เนื่องจากการทาวิจัยในบางสาขาวิชาต้องใช้อุปกรณ์และข้อมูล ซึ่งมีราคา
สูง
(1.3.9) ต้ อ งการให้ มี ผู้ ช่ ว ยพิ สู จ น์ อั ก ษร (proofread) ผู้ ช่ ว ยท า
Artwork ที่มีทักษะดี รวมถึงการจัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะด้านนี้ ให้อาจารย์มาเป็นผู้ช่วย
ของอาจารย์
(1.3.10) ปรับเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้เอื้อ
ต่อการทาวิจัยหรือปรับตารางสอนเพื่อให้อาจารย์ไม่ติดสอน หรือให้หยุด 1 ภาคเรียนเพื่อนาเวลาภาค
เรียนนั้นๆ ไปทาวิจั ยให้เสร็จเรียบร้อย หรือสร้างความเข้าใจเชิงรุกในแต่ละสาขา/หลักสู ตร เกี่ยวกับ
ความจาเป็ นรีบเร่งในการพัฒนาบุ คลากรในหลักสู ตร การจัดสรรภาระงานให้มีเวลาทาวิจัย อาจารย์
หลายคนใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่ เพราะต้องรับผิดชอบงาน
ต่าง ๆ ในสาขา
2) บุคลากรสายสนับสนุน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของบุคลากร
สายสนับสนุนประจาปี 2562 พบว่าแต่ละหน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์มีความต้องการต่างๆ ดังนี้
(2.1) ด้านการทางาน ได้แก่ (1) การทางานล่วงเวลาแบบเร่งด่วน ทาให้
ไม่ได้โอที รวมทั้งยังทาให้เกิดปัญหาครอบครัว ดังนั้นคณะควรสนับสนุนค่าโอที (2) ค่าทางานล่วงเวลา
และเบี้ยประชุม ควรมีกาหนดเวลาที่จะได้รับให้ชัดเจน (3) การขอข้อมูลต่าง ๆ ควรให้เวลาในการ
ทางานอย่างเหมาะสม (4) การเข้าทางานควรมีความยืดหยุ่น (5) ต้องการให้เวลาในการเข้าสู่ระบบ
Internet เพิ่มขึ้นหรือสามารถใช้ได้ทั้งวัน (6) การเข้าไปดูงบประมาณ ต้องการให้ลงไว้ในเว็บไซต์ของ
คณะฯ เพื่อที่บุ คลากรจะสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลา (7) ควรมีระบบเงินส ารองจ่ายของคณะฯ
สาหรับค่าใช้จ่าย ค่าส่งเอกสาร (8) การประเมิน การปฏิบัติงานให้มีรูปธรรมมากขึ้น (9) ต้องการให้
ยกเลิกระบบลงทะเบี ยนรับ -ส่งภายใน โดยให้เปลี่ยนมาเป็นการติดต่อโดยตรงผ่านระบบ e-office
(10) ควรปรับให้มีช่องใส่เอกสาร mail box ของอาจารย์เหมือนเดิม (11) วารสารคณะ ควรได้รับการ
สนับสนุนทุก ๆ ด้านจากคณะโดยเฉพาะด้านบุคลากร อาทิ การเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ (12) คณะควร
จั ด ท าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ และสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (13) คณะควรจั ด ท าระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ (14) ควรมีห้องจัดเก็บเอกสารของคณะ (15)
ควรจั ดท าระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (16) คณะควรมี มาตรการในการจัดการกับ บุ คคลที่ไม่สู บ บุ ห รี่ใน
สถานที่ที่คณะกาหนดไว้ (17) หากห้องประขุมชั้น 2-3 (ท่าพระจันทร์) มีการใช้งาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ สามารถเตรียมได้ทัน (18) ควรมีการดาเนินการขออนุมัติโครงงานตามกาหนดระยะเวลาที่
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คณะฯ ได้กาหนดไว้ และควรตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนาส่ง และ (19) การทางานทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ควรทาตามข้องกาหนดและขั้นตอนที่ถูกต้อง
(2.2) ด้านการสวัสดิการและสุขภาพ ได้แก่ (1) เรื่องจากรถสวัสดิการมา
ช้า ทาให้บุคลากรมาช้ากว่าเวลาที่กาหนด ทาให้ไม่ได้ค่าเดินทาง 50 บาท ดังนั้นคณะควรแก้ระเบียบ
การตัดเงิน 50 บาท รวมถึงไม่ตัดคะแนนเลื่อนขั้น เงินเดือน (2) ควรเปลี่ยนเวลาการเข้าทางานเป็น
เวลา 8.00 น. แต่ไม่เกิน 8.30 น. (3) ควรปรับปรุงค่าเดินทางให้เท่ากับ 1,000 บาทเหมือนเดิม (4)
บุคลากรเกิดความเครียดในการทางาน ทาให้เกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้นคณะควรจัดโครงการการจัดการ
ความเครียดจากการทางาน หรือมีนักจิต วิทยามาคอยให้ คาแนะนาและปรึกษา (5) สนับสนุนเงิน
ประสิทธิภาพเหมือนเดิมเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่บุคลากร และ (6) สวัสดิการแว่นตาควรปรับเป็น 3 ปี
ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท
3) บุคลากรโครงการพิเศษ
(3.1) ด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) การประกันด้านสุขภาพควรเน้นในเรื่องโรค
ต่างๆ ที่บุคลากรใช้บริการประกันสุขภาพ อาทิ ทันตกรรม เบาหวาน ผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดเนื้องอก ไข้หวัด
อาการภูมิแพ้ คออักเสบและอาการปวดเมื่อย ปัญหาเรื่องกระดูกสันหลัง เจ็บป่วยปกติ ความดันโลหิต
สูง ปวดท้อง อุบัติเหตุ ไวรัสตับอักเสบบี ระดับน้าตาลสูง การทางานของหัวใจ และควรเพิ่มวงเงิน
ประกันสุขภาพ (2) คณะควรมีมาตรการในการจัดการกับการสูบบุหรี่ เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพ (3)
ควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศ (4) ควรมีต้นไม้เพิ่มขึ้น (5) ปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็น (6) แก้ไขปัญหาฝุ่นในห้องทางาน (7) เก้าอี้ทางานควรเอื้อต่อ
สุขภาพที่ดี เหมาะกับการทางาน และ (8) เพิ่มจานวนห้องน้าชาย
(3.2) ด้านกายภาพ ได้แก่ (1) ลดความสูงของพาร์ทิชั่น (2) เพิ่มแสงสว่าง
ในห้อง (3) ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (4) ควรมีห้องทานอาหาร (5) ควรมีประตูแบบสแกนนิ้ว
(6) ควรปรับปรุงอาคารให้มีเอกลักษณ์ (7) ควรออกแบบห้องให้เหมาะกับการใช้งาน (8) ควรมีการ
ซ่อมบารุงห้องน้า (9) ควรมีการทาความสะอาดห้องน้าอยู่เป็นประจา และ (10) ปรับปรุงพื้นที่สูบบุหรี่
(3.3) ด้ านความปลอดภั ย ได้แก่ (1) เพิ่ มกล้ องวงจรปิ ด (2) ปรับปรุง
บันไดหนีไฟท่าพระจันทร์ (3) เพิ่มไฟส่องสว่างตามบันได ตึก ห้องทางาน (4) จัดทาระบบการป้องกัน
การเข้ามาของบุ คคลภายนอก (5) ปรับ ปรุง พื้ น ทางเดิ นบริเวณลานจอดรถให้ ราบเรียบ และ (6)
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
(3.4) ด้านการประเมินผลงาน ได้แก่ (1) มีการประเมินที่เป็นธรรม (2) ลด
ความซับซ้อนในการประเมิน (3) การประเมินควรสะท้อนความจริง (4) การประเมินควรส่งเสริมให้คน
ร่ว มแก้ไขปั ญหาของคณะมากกว่าเอื้อให้ คนอยู่รอด และ (5) เพิ่มกลไกผลั กดันงานวิช าการที่เป็น
รูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน
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(3.5) ด้านการพัฒนาการทางาน ได้แก่ (1) ควรสารวจความต้องการใน
การฝึกอบรมของบุคลากรให้มากขึ้น (2) ควรกาหนดเป้าหมายขององค์กร และวางแผนให้บุคลากร
เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย (3) จัดพื้นที่ให้มีการพบปะกันข้ามสาขา (4) ประกาศตารางกิจกรรมก่อน
3 เดือนเพื่อการจัดตาราง (5) ลดจานวนกิจกรรมลง เพราะบางครั้งมีกิจกรรมมากเกินไป และ (6)
กิจกรรมควรตรงกับความต้องการหรือลักษณะงานที่ทา
(3.6) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ (1) ควรให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(2) ควรสนับสนุนค่าสมาชิกฟิตเนส งานวิ่งต่าง (3) ควรมีการอบรมโยคะ นั่งสมาธิ (4) กิจกรรมบาง
กิจกรรมควรทาผ่านระบบทางไกล เพื่อลดการเดินทางไปมาระหว่ างวิทยาเขต และ (5) จัดให้ออก
กาลังกายและหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ
(3.7) ด้ า นการส่งเสริมความสัมพัน ธ์ ได้แก่ (1) ควรจัดทัศนศึกษาเป็ น
ประจ า (2) จั ดกิจ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกับ ความสนใจของบุค ลากร และ (3) อบรมกิจกรรมที่ ไม่ ใช่
วิชาการ เช่น การจัดดอกไม้
(3.8) ข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ (1) ควรนัดพบกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(2) กิจกรรมที่จัด หลายครั้งคนเข้าร่วมน้อยทาผู้จัดเกิดความท้อใจ (3) ลดความยุ่งยากในการทางาน
เอกสาร (4) ทาให้งานประกันคุณภาพมีความน่าสนใจ (5) เพิ่มเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเดินทาง
และ (6) ลดบรรยากาศของการแบ่งแยกชนชั้น
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บทที่ 3
ผลการประเมินแผนฯ และการทบทวน SWOT
3.1 ผลการประเมินแผนฯ
จากการประเมิน แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนนรวมเท่ากับ
77.58 โดยมีคะแนนสูงกว่าผลการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่ได้คะแนนรวม 64.14 คะแนน ทั้งนี้ผลการ
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านค่าเป้าหมายมีดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล

หน่วยนับ

ค่า
น้้าหนัก
(ร้อยละ)
21.43

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

ผลด้าเนินงาน
(12 เดือน)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ร้อยละ

4.29

89.00

69.17



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS
1.1 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS/Digital
skills
1.2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าทดสอบ
คุณลักษณะ GREATS (Next Generation
Leadership) /Entrepreneur /Digital
skills
1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET
(CBT)

คะแนน

ไม่ประเมินผลใน
ปีงบประมาณ
2562

คะแนน

1.4 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต

ร้อยละ

4.29

96.29

ไม่ประเมินผลใน
ปีงบประมาณ
2562
95.26



1.5 ค่าเฉลีย่ ผลประเมินการสอนของ
อาจารย์
1.6 ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

คะแนน

4.29

4.00

4.36



ร้อยละ

4.29

34.72

34.18



- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริง ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
- จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
- จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีป่ ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
1.7 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาเอก

93.00
1.00
275.00
ร้อยละ

4.29

1.38

1.46
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หน่วยนับ

ค่า
น้้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด ระดับ
ปริญญาเอก
- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง ใน
ฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ
(Scopus) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
- จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติบน
ฐานข้อมูล Scopus
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/
นักวิจัยที่เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/
นักวิจัยที่เผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/
นานาชาติ
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงาน
จริง
- จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
2.3 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ / ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
(Impact) / โครงการ Startup ที่ประสบ
ผลสาเร็จ
- จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์/
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

ผลด้าเนินงาน
(12 เดือน)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

57.00
3898.00
30.00

ร้อยละ

6.00

30.00

1.94



5.00

0.00

0.00

257.00
1.00
เรื่อง/
ผลงาน

6.00

12.00

6.00

2.00
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- จานวนนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์/
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ
- จานวนสิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่
นาไปใช้ประโยชน์/ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Impact) และแก้ปญ
ั หา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ
- จานวนผลงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และ
การแก้ปัญหาของประเทศ
- จานวนนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และ
การแก้ปัญหาของประเทศ
- จานวนสิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0) และการแก้ปญ
ั หาของ
ประเทศ
- จานวนโครงการ Startup ที่ประสบ
ผลสาเร็จ
2.4.1 ร้อยละของจานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
- จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
- จานวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ ด้รับรางวัล
ระดับชาติ
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ
- จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ
- จานวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ ด้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ

หน่วยนับ

ค่า
น้้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

ผลด้าเนินงาน
(12 เดือน)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00
ร้อยละ

6.00

4.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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- จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
- จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
2.4.2 ร้อยละของจานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ ต่อนักศึกษาทั้งหมด
- จานวผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ
- จานวผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ
- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด
2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
- เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงาน
จริง
- จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย
ความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.1 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลา
ชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ
ระดับ ป.บัณฑิต
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ
ระดับปริญญาตรี
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ

หน่วยนับ

ค่า
น้้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

ผลด้าเนินงาน
(12 เดือน)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

0.00
275.00
1.00
ร้อยละ

6.00

0.60

0.26



10.00
0.00
3898.00
บาท/คน

6.00

19,067.00

6,573.64



1,696,000.00
257.00
1.00
15.00

ร้อยละ

3.00

0.92

1.49
1.00
40.00
13.00
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หน่วยนับ

ค่า
น้้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

ผลด้าเนินงาน
(12 เดือน)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

ระดับปริญญาโท
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ
ระดับปริญญาเอก
- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด

4.00
3898.00

3.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่
รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด
- จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่รับเข้า
ทั้งหมด
- จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่ส่งออก
ทั้งหมด
- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด

ร้อยละ

3.3 ร้อยละอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
- อาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ

ร้อยละ

3.00

6.00

- อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ parttime
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงาน
จริง
3.4.2 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
ส่งออกต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัตงิ านจริง
- อาจารย์แลกเปลี่ยนทีส่ ่งออก full-time



57.00
164.00
3898.00
3.00

31.28

22.05



54.00

- อาจารย์ part-time ชาวต่างชาติ
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงาน
จริง
3.4.1 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยน
ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน
จริง
- อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ full-time

5.67

2.67
257.00
ร้อยละ

1.50

11.00

3.89



5.00
5.00
257.00
ร้อยละ

1.50

6.00

6.23



15.00

- อาจารย์แลกเปลี่ยนทีส่ ่งออก part-time

1.00

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงาน
จริง
3.5 จานวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ

257.00
ผลงาน

3.00

1.00

1.00
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หน่วยนับ

ค่า
น้้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

ผลด้าเนินงาน
(12 เดือน)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

กับหน่วยงานภายนอก
- จานวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
- หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการเป็น
“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ที่ให้บริการ
วิชาการและบริการสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล
4.1 จานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อ
สังคมที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน และ
บรรลุวตั ถุประสงค์
- จานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน และบรรลุ
วัตถุประสงค์
4.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ [
admin 2019-06-07 09:35:55 ]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง
ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
5.2.1 ร้อยละของกิจกรรมด้าน
Sustainable Development Goals (SDG)
ที่ดาเนินการ
- กิจกรรมด้าน Sustainable
Development Goals (SDG) ที่ดาเนินการ
- กิจกรรมด้าน Sustainable
Development Goals (SDG) ของ
หน่วยงาน
5.2.2 ร้อยละของกิจกรรมด้าน Smart
Technology ที่ดาเนินการ
- กิจกรรมด้าน Smart Technology ที่
ดาเนินการ
- กิจกรรมด้าน Smart Technology ของ
หน่วยงาน

1.00
0.00
15.00

ชุมชน

7.50

5.00

5.00



5.00

ร้อยละ

7.50

85.00

82.53



100.00

100.00



10.00
ร้อยละ

1.67

10.00
10.00

ร้อยละ

1.67

100.00

100.00
6.00
6.00
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5.3 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทาง
การเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้รวม)
- รายได้จากงบคลัง

หน่วยนับ

ร้อยละ

ค่า
น้้าหนัก
(ร้อยละ)
1.67

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562
≤ 32.43

- รายได้รวม(งบคลัง+รายได้อื่นฯ)
5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย
- ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย
5.5 การได้รับการยอมรับ /รางวัล /การ
หน่วยงาน/
รับรองมาตรฐานด้านการจัดการ
รางวัล/
การรับรอง
มาตรฐาน
- การได้รบั การยอมรับ

1.67

83.74

ผลด้าเนินงาน
(12 เดือน)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

39.55



200,790,603.5
7
507,709,225.5
7
82.40



82.40
1.67

1.00

1.00

1.00

- รางวัล

0.00

- การรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ

0.00

5.6 การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานผล
ตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 ของ มธ.

ร้อยละ



1.67

100.00

96.81

3.2 ผลการทบทวน SWOT
จากการทบทวน SWOT ในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์โดยตัวแทนคณะศิ ลปศาสตร์ ได้แก่ ผู้บริหาร
ภาควิชา สาขาวิชา โครงการพิเศษ งาน และกลุ่มงาน (ภาคผนวก 1) และจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ณ จังหวัดนครนายก ได้ผลการทบทวนดังต่อไปนี้
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3.2.1 จุดแข็ง และจุดอ่อน
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. อาจารย์เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
2. ทุกหลักสูตรภาษาต่างประเทศ มีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ภาษา
3. เจ้าหน้าที่คณะมีประสิทธิภาพในการทางานสูง
4. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายและโดดเด่น เช่น ฝึกงาน
วิจัย เป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม
5. คณะมี ร ะบบการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานวิ จั ย อย่ า ง
เพียงพอ ทั้งงบประมาณและบุคลากร
6. คณะมีหลักสูตรที่ส่งเสริมการทาวิจัยและการแลกเปลี่ยน
ของนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
7. คณะมี ท รั พ ยากรและงบประมาณที่ เพี ย งพอ ส าหรั บ
ทุน การศึ กษาและการจัด กิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพ
ของนักศึกษา
8. คณะมี เครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอกที่
เข้มแข็ง
9. นักเรียนที่รับเข้ามาศึกษาต่อมีคุณภาพ
10. คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน
11. คณะมีทาเลที่ตั้งที่ดี ทั้งที่ท่าพระจันทร์และรังสิต
12. คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

1. คณะมีสัดส่วนงานวิจัยจานวนน้อยมากเทียบกับจานวน
อาจารย์
2. คณะขาดระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารงาน การ
ตัดสินใจ และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. คณะขาดการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ดีพอ เช่น
การเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก สื่อ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย
4. คณะขาดการปฏิ บัติจริงในประเด็นสาคัญ ต่ างๆ เช่ น
การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
5. การจัดการหลักสูตรการอบรมของคณะยังไม่สามารถ
รั ก ษาจ านวนผู้ เ รี ย นตลอดหลั ก สู ต ร และขยาย
กลุ่มเป้าหมายได้
6. คณะขาดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต หลั ง ส าเร็ จ
การศึกษา
7. วัฒนธรรมองค์กรของคณะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ

3.2.2 โอกาสและภัยคุกคาม
โอกาส
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสร้างโอกาสในด้านการตลาด
(ประชาสัมพั น ธ์) และการสอนรูปแบบใหม่ เช่น สอน
ออนไลน์
2. นโยบายทางเศรษฐกิจ และท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ เกิ ด ความ
ต้องการในการเรียนสาขาวิชาต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์
มากขึ้น
3. ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้เรียนทาให้กลุ่มลูกค้าที่ไม่เน้น

1.
2.
3.
4.

ภัยคุกคาม
มหาวิทยาลัยมีนโยบายควบคุมอัตรากาลัง ทาให้ประสบ
ปัญหาในการบริหารอัตรากาลังของคณะ
หลั ก สู ต รมี คู่ แ ข่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
จานวนประชากรที่ ลดลงอาจส่งผลให้ผู้ สมัค รลดลงใน
อนาคต
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ในรูปแบบอื่นมากขึ้นส่งผลต่อการ
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โอกาส

ภัยคุกคาม
ปริญญามีมากขึ้น
จัดการเรียนการสอนแบบเดิม
4. นโยบาย EEC ของรัฐบาล ทาให้เกิดตลาดงานมากขึ้น 5. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรั ฐ ด้ า นการจั ด สรร
สาหรับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง ส่งผลต่อการ
5. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยใน
บริหารจัดการการเงินของคณะ
ต่างประเทศเพิ่ ม โอกาสในการสร้ างความร่ วมมื อทาง 6. ภ าครั ฐ ลดการสนั บ สนุ น ด้ านสั ง ค มศ าสตร์ แ ล ะ
วิชาการในระดับนานาชาติ
มนุษยศาสตร์
6. ความเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี สั งคม วั ฒ นธรรม 7. ภาวะเศรษฐกิจตกต่าส่งผลกระทบต่อโครงการบริการ
และสิ่งแวดล้อม ทาให้องค์ความรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์เป็น
สังคม
ที่ต้องการของสังคม

จากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว เมื่อนามาวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Matrix Analysis) เพื่อ
นาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ได้ผลปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Matrix Analysis)
S

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

O
T
ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 1) เร่งรัดผลักดันการนาระบบและกลไกการพัฒนา
โดยเน้นความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และการมี
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการ
อาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา
บริหารบุคลากร
เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายภายใน 2) ขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานผู้เรียนทั้งภายในและ
และภายนอกประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภายนอกประเทศ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
3) ขยายช่องทางการหารายได้และปรับปรุงวิธีการใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สอนรูปแบบใหม่
เร่งรัดผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายชาติหรือจุดเด่น
ของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงต่อยอดงานวิจัย/
นวัตกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และการประกวด
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ไปสู่
ระดับนานาชาติ
พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธุ์ GREATS
/Entrepreneur & Startup
ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัคร การให้ทุน และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความ
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O
8)

W

1)
2)
3)
4)
5)

โดดเด่น
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสถานที่ตั้ง
และพัฒนาลักษณะทางกายภาพของคณะเพื่อเอื้อ
ต่อการบริการทางวิชาการ
เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ
และบรรยากาศในการทาวิจัย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดันการนาแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดหลักสูตรการอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กร

T

-
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บทที่ 4
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
4.1 ปรัชญา
สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ ท างด้ า นศิ ล ปศาสตร์ เข้ า ใจมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม เข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดารงชีวิต
และการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 วิสัยทัศน์
“คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น เลิ ศ ของประเทศด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
4.3 ค่านิยมองค์กร 1
“เคารพร่วมใจบนความหลากหลาย”
“In diversity we respect and collaborate”
บนความหลากหลาย เราจะ “ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน” (Respect) และจะ
“ทางานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก ด้วยความรู้สึกเป็น
เจ้าของ” (Collaborate)
4.4 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
โดยให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการแก่สังคมไทยและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศและโลก รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ค่านิยมองค์กร หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นาที่สื่อถึงความคาดหวังขององค์กร เปรียบเสมือนเสาหลักที่ยึดโยงให้ องค์กรและ
บุคลากรปฏิบัติตาม เพื่อสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ชี้นาการตัดสินใจของบุคลากรว่าอะไรควรทา และอะไรไม่ควรทา
เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่กลมเกลียวและกลมกลื นในการทางาน และ
แนวทางในการปรับตัวเพื่อให้เกิด Organizational fit ด้วย (ที่มา: http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1511-file.pdf)
1
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4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
จากแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม และจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Matrix Analysis) แผน
กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ
2564 มีประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
4.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
เป้ า ประสงค์ สร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ GREATS มี ทั ก ษะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝัง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มธ.)
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการสอนรูปแบบใหม่
การสอนรูปแบบใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธุ์
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
GREATS/Entrepreneur & Startup
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT (ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้า
ทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next
Generation Leadership) /Entrepreneur
/Digital skills (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานผู้เรียนทั้ง
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลา
ภายในและภายนอกประเทศ
ชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด (ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัคร การให้ ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของจานวนผู้สมัครในรอบ
ทุน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้ได้ portfolio ต่อจานวนผู้สมัครที่รับจริง
ผู้สมัครที่มีความโดดเด่น
4.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
เป้าประสงค์ ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนาไปใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน (มธ.)
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติ
หรือจุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงต่อ
ยอดงานวิจัย/นวัตกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และ
การประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ไปสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยด้วยการสร้าง
แรงบันดาลใจและบรรยากาศในการทาวิจัย

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์วิจัยหลักของชาติ (ตัวชี้วัดคณบดี)
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนงานวิจัยที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ก่อให้เกิด
รายได้ (ตัวชี้วัดคณบดี)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดงใน
ฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ต่อ
อาจารย์ประจา และ/หรือนักวิจัยประจาที่
ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)

4.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เป้ า ประสงค์ ผลั กดัน ให้ เกิดการสร้า งความร่ว มมื อ ทางวิช าการ การสร้างงานวิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (มธ.)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กร/
เครือข่ายภายในและภายนอกประเทศที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน
จริง (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก (ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัย)

4.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์
1. คณะฯ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียน
การสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ (มธ.)
2. ให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม (มธ.)
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบการจัดหลักสูตรการ
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของสถานที่ตั้งและพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
ของคณะเพื่อเอื้อต่อการบริการทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์โดยเน้นความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์และการมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา
กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรเพื่อรับใช้สังคม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจานวนผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเมื่อเทียบกับ
ก่อนปรับปรุงหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสียที่มีต่อการดาเนินงาน ของคณะฯ

4.5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืน (มธ.)
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาย
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
สนับสนุน (ตัวชี้วัดคณบดี)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของคณะฯ
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดผลักดันการนาระบบและกลไก
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้
ในการบริหารบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ 5 ขยายช่องทางการหารายได้และ
ปรับปรุงวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3 การได้รับการยอมรับ/รางวัล/การ
รับรองมาตรฐานด้านการจัดการ (ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางการเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้รวม)
(ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดัน
การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรที่มีต่อแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์
เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด

4.6 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงแผลกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ย 3: การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ย4: การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

ย 1: ผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการและ
รองรับการพัฒนา
ประเทศ
ย 2: หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
ย 8: สร้างโอกาสทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ ย 1: สร้างบัณฑิตที่มี
มหาวิทยาลัย คุณลักษณะ GREATS

ย 2: การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ย.1: ด้านความ
มั่นคง

ย 3: การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์

ย 6: การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ย 10: การวิจัยเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

ย 4: ระบบ
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ย 5:
ระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

ย 4: ระบบ
ตรวจสอบและ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

ย 3: ระบบ
งบประมาณ
และทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
ย 7: ระบบ
การบริหาร
จัดการ

ย 2: สร้างสรรค์
งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาต่อสังคมไทย
และสังคมโลก

ย 3: สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอก
ประเทศ

ย 4: มุ่งเน้น
คุณภาพการ
ให้บริการ
วิชาการและ
บริการสุขภาพ
ที่ได้
มาตรฐานสากล

ย 5: มุ่งสู่
ความมั่นคง
และยั่งยืน
ด้วยการ
บริหารจัดการ
ที่ทันสมัย
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ยุทธศาสตร์
คณะ

ย 1: สร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS

ย 2: สร้างสรรค์
งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาต่อสังคมไทย
และสังคมโลก

ย 3: สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอก
ประเทศ

ย 4: มุ่งเน้น
คุณภาพการ
ให้บริการ
วิชาการแก่
สังคม

ย 5: มุ่งสู่
ความมั่นคง
และยั่งยืน
ด้วยการ
บริหารจัดการ
ที่ทันสมัย
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4.7 แผนที่กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ เลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์
ย1: สร้างบัณฑิตที่มี
ย2: สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ย3: สร้างเครือข่ายความ
ย 4: มุ่งเน้นคุณภาพการ
คุณลักษณะ GREATS
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ร่วมมือทั้งภายในและ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
พัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
ภายนอกประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดผลักดันงานวิจยั /
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบ
การสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอด นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
ความร่วมมือกับองค์กร/ การจัดหลักสูตรการอบรมให้
ชีวิต (Lifelong Learning) โดย สอดคล้องกับนโยบายชาติหรือจุดเด่น เครือข่ายภายในและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
ของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงต่อยอด ภายนอกประเทศที่
ของตลาด
รูปแบบใหม่
งานวิจัย/นวัตกรรม ส่งเสริมการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรม
เผยแพร่และการประกวดผลงานวิจัย/
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ
สร้างคนพันธุ์ GREATS
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ไปสูร่ ะดับ
สถานที่ตั้งและพัฒนาลักษณะ
/Entrepreneur & Startup
นานาชาติ
ทางกายภาพของคณะเพื่อเอื้อ
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายตลาดเพื่อ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยด้วย
ต่อการบริการทางวิชาการ
เพิ่มฐานผู้เรียนทั้งภายในและ การสร้างแรงบันดาลใจและบรรยากาศ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบ
ภายนอกประเทศ
ในการทาวิจัย
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเกณฑ์การ
ออนไลน์โดยเน้นความ
รับสมัคร การให้ทุน และการ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้
การมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ได้ผสู้ มัครที่มีความโดดเด่น
ภาษา
การแสวงหารายได้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้

ย 5: มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดภี ายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดผลักดันการนาระบบและ
กลไกการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) มาใช้ในการบริหารบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ 5 ขยายช่องทางการหารายได้และ
ปรับปรุงวิธีการใช้งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้และเร่งรัด
ผลักดันการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กลยุทธ์
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
แผนงานจัดการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เทคโนโลยีเพื่อการสอนรูปแบบใหม่
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทาง
Active Learning
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธุ์
GREATS/Entrepreneur & Startup

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
งบรายได้หน่วยงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วย งบรายได้หน่วยงาน
คณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานในที่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษา
ปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตใน
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. โครงการส่งเสริมความถนัดและพัฒนาทักษะ
รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา
แห่งศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

งบรายได้หน่วยงาน

งบกองทุนค่าธรรมเนียม
งบกองทุนค่าธรรมเนียม
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กลยุทธ์ที่ 3 ขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานผู้เรียนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทางานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
5. โครงการฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
6. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
บัณฑิตศึกษา
7. โครงการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐสาหรับ
บัณฑิตศึกษา
8. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการหรือ
กิจกรรมระหว่างนักศึกษาใน ASEAN เอเชีย และ
นานาชาติ
แผนงานกิจการการศึกษา
9. โครงการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. โครงการจัดทาหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอก
เกาหลีศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

แหล่งงบประมาณ
งบกองทุนค่าธรรมเนียม

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งบรายได้หน่วยงาน

งบรายได้หน่วยงาน
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กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัคร การให้
ทุน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้ได้
ผู้สมัครที่มีความโดดเด่น

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแบบสอง
ปริญญาในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยใน
เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน
3. โครงการศิลปศาสตร์สัญจรภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อเพิ่มฐานผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
4. โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อขยายฐานผู้เรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
2. โครงการรับสมัครบัณฑิตออนไลน์
3. โครงการทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา ป.โท เอกที่มีความโดดเด่น
4. โครงการแนะแนวข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แหล่งงบประมาณ
งบรายได้หน่วยงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งบรายได้หน่วยงาน
งบรายได้หน่วยงาน
งบรายได้หน่วยงาน
งบรายได้หน่วยงาน
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมและ แผนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติหรือ
1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
จุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงต่อยอด
ประชุมกับภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย/นวัตกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และการ ผลงานวิจัย
ประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ไปสู่ระดับนานาชาติ
2. โครงการสนับสนุนการทาวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม และ รองคณบดี
ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา
3. โครงการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นักวิจัยภายนอกคณะ
นวัตกรรม
4. โครงการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยด้วยการสร้างแรง แผนงานวิจัย
บันดาลใจและบรรยากาศในการทาวิจัย
1. โครงการศิลป์เสวนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ
2. โครงการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการทา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิจัย
นวัตกรรม

แหล่งงบประมาณ

งบรายได้หน่วยงาน

งบกองทุนวิจัย และงบ
รายได้หน่วยงาน

งบกองทุนวิจัย
งบกองทุนวิจัย

งบรายได้หน่วยงาน
งบกองทุนวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กร/ แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายภายในและภายนอกประเทศที่
1. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทาง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
วิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายภายในและภายนอก
ประเทศ
2. โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและพัฒนา
MOU กับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะต่างประเทศ
(visiting professor + fellowship)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบการจัดหลักสูตรการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1. โครงการบูรณาการงานบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของสถานที่ตั้งและพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
ของคณะเพื่อเอื้อต่อการบริการทางวิชาการ

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อให้เอื้อต่อการบริการทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ

แหล่งงบประมาณ

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ งบรายได้หน่วยงาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และบัณฑิตศึกษา
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โครงการ
2. โครงการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
ผ่านสื่อออนไลน์โดยเน้นความเชี่ยวชาญของ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้ที่
คณาจารย์และการมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา สนใจ
กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความเชี่ยวชาญของ
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
บุคลากรเพื่อรับใช้สังคม
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคม (Service Learning)
2. โครงการให้บริการชุมชนโดยรอบคณะศิลปศาสตร์
ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
3. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์คลัง
สมองทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Think
Tank Academy for Life-long Learning: TALL)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
แผนงานบริหาร
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
1. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะ
ศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์

งบรายได้หน่วยงาน
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการ
แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา
2. โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอด
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบริหาร
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร (ระยะที่
2)
2. โครงการจัดทาระบบเอกสารคาร้องออนไลน์

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดผลักดันการนาระบบและกลไก แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ 1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางตาแหน่งงาน
ในการบริหารบุคลากร
ของบุคลากร
2. โครงการสารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
แผนงานบริหาร
3. โครงการการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรโดย
ใช้กลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ
4. โครงการสัมมนาแผน โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม การเงิน งบประมาณและบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์

งบรายได้หน่วยงาน

งบรายได้หน่วยงาน

งบรายได้หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งบรายได้หน่วยงาน
คุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่

กลยุทธ์ที่ 5 ขยายช่องทางการหารายได้และ
ปรับปรุงวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดัน
การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

โครงการ
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอน
ดาเนินงานออนไลน์
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
แผนงานบริหาร
1. โครงการจัดสัมมนา/บรรยายทางวิชาการด้าน
ความเสี่ยงด้านการเงิน และการจัดทางบประมาณ
2. โครงการสอบทานการทารายงานบัญชี และการ
สอบบัญชีประจาปี
แผนงานบริหาร
1. โครงการเสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดันการ
นาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
งบรายได้หน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ งบรายได้หน่วยงาน
และบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ งบรายได้หน่วยงาน
สังคม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา งบรายได้หน่วยงาน
คุณภาพ

