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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 แผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา
องค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์เป็นการ
วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรเองและการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคซึ่ง
เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ แผนกลยุทธ์จึงใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

คณะศิลปศาสตร์ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้
จัดท าและประกาศใช้แผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 
2564) เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดซึ่งได้แก่ “คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศด้านมนุษยศาสตร์” ซึ่งใน
ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่งผลต่อจ านวนการรับเข้า การคงอยู่และการจบการศึกษา
ของนักศกึษา ประกอบกับภาวการณ์แข่งขันทางด้านการศึกษาที่มีมากขึ้น  

ดังนั้นเพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดให้มีการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจนเป็นที่มาของแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1 .2.1 เพ่ื อท บ ทวนบ ริบ ททั่ ว ไปที่ มี ผ ลกระท บ ต่ อแผน กลยุ ท ธ์ คณะศิ ลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1.2.2 เพ่ือทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1.2.3  เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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1.3 ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 1.3.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

1.3.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์บริบท/สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งนโยบาย
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 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)   ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 1.3.5 จัดท าร่างแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564 
 1.3.6 คณะกรรมการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์พิจารณาร่าง
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ 2564 
 1.3.7 ประกาศใช้แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกคณะศิลป
ศาสตร์แต่ละกลุ่มได้รับทราบแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งประเมินผลการรับรู้แผนกลยุทธ์คณะ
ศิลปศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ต่อไป 
 1.3.8 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
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ภาพที่ 1.1 กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฯ 

ประชุม
คณะท างาน และ
ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน 

ตัวแทน 
คณะศิลปศาสตร์ 
ทบทวน SWOT 

จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน

แผนกลยุทธ ์

จัดท าร่าง
แผนกลยุทธ ์
คณะศิลป
ศาสตร์ 

คณะกรรม
การวางแผนฯ 

พิจารณา 

ประกาศใช้แผน
กลยุทธ์ฯ และ

สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้
เสียทราบ 

ประเมินผล
การด าเนินงาน 

ตามแผนฯ 

รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์บริบท/

สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย 

 

จัดท า 
แผนปฏิบัติ

การ 
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บทที่ 2 
บริบท/สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายและความต้องการของผู้มสี่วนไดเ้สีย 

 
 จากการทบทวนบริบท/สภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย ทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย
ประเทศ นโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายผู้บริหาร และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาปัจจุบันทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาโครงการบริการสังคม ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรของคณะฯ ได้ผลการ
ทบทวนดังนี้ 
  
2.1 นโยบายประเทศ 
 นโยบายประเทศที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนการศึกษาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)1  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต (ช่วงการตั้งครรภ์/
ปฐมวัย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงาน ช่วงวัยผู้สูงอายุ) (2) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (3) การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่จากครู
สอนเป็นโค้ชหรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน
จากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (การจัดระบบการศึกษาและ
การฝึกอบรม) อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
การรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่
การยกระดับทักษะ และ การพัฒนาทัศนคติและแรงบัลดาลใจที่อยากเรียนรู้ (5) การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และประชาคมโลก อาทิ การสร้างความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
ของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการรับรู้ด้านพหุวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเด็ก 
เยาวชนและนักเรียน และ การฝังตัวและการท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ เน้นการพัฒนา

                                                           
1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
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ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรอกความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไป
พร้อมๆ กันและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้
ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 
 2.1.2 แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2579)2 
  แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชาติอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ 
ได้แก่ (1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ (3) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาพอเพียง และ (4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศไทยที่มี
รายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
  นอกจากนี้ แผนการศึกษาชาติยังได้ก าหนดเป้ าหม ายด้านผู้ เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) โดยก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1) ประชากรทุกคนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) (2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) (3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) (4) ระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) และ 
(5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายและเป้าหมายข้างต้น แผนการศึกษาชาติได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานไว้ 5 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ดัง
ตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 2.1 สรุปประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติที่เก่ียวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ 

                                                           
2 http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf 

http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ใน
สังคม การยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
โดย  

1) เน้นผู้ เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน  

2) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR)3 สูงขึ้น  

3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

4) เน้นให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและวิจัย
ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านมากขึ้น 

5) เน้ นหลักสู ตรที่ จั ดการศึกษาทวิวุฒิ  (Dual 
Degree) ร่วมกับต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

6) เน้นหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้ เรียนสามารถ
โอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพ่ิมข้ึน 

7) เน้นให้สถาบันการศึกษาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

8) เน้นภาคี เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
                                                           
3 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญ

ทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรบัเพิ่มมากขึ้นทัว่โลก 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นส าคัญ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1) เน้นให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะ 
ทั กษ ะและสมรรถนะตรงต ามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0  

2) เน้ น ให้ คนทุ กช่ วงวัย ได้ รับการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
โดยในส่วนของนักศึกษานั้นต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งมี
คุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณ ะ และ
สามารถปรับตัวร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมได้   

3) เน้นการผลิตและพัฒนาครูทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม มีจิตวิ
ญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
การจั ดการ เรียน รู้ ใน ศตวรรษที่  21  และ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 

4) เน้นให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน (+3)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ
เสม อภ าคและความ เท่ า เที ย มท าง
การศึกษา 

เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
และการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1) เน้นให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เน้นให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการน า
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นส าคัญ 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติมากขึ้น 

3) ส่งเสริมการท าวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

4) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1) เน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบและรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระ คล่องตัวใน
การบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

2) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน 

3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ส่ งเสริมประสิทธิภ าพการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 

4) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 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) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit principle)  

6) อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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 2.1.3 นโยบาย Thailand 4.04 
  ส าหรับนโยบาย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนาของภาค
ส่วนต่างๆ  โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาโดยตรง ดังต่อไปนี้   

1) การให้ความส าคัญกับ คนไทย 4.05  ได้แก่ การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี 
สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือท าให้โลกดีขึ้น น่า
อยู่ขึ้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และการเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก (Connect to the World) โดยการเชื่อมกับประชาคมโลกนั้นมี 3 ระดับ ได้แก่ การ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (อาเซียน) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก  

2) มีทิศทางการพัฒนาใน 5 วาระ วาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ได้แก่ การ
เตรียมคนไทย 4.0 ใน 4 วาระ โดยวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ วาระที่ 1 การเตรียม
คนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง โดยการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ได้แก่ (1) เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่จ ากัดมาเป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม (3) เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ (4) เปลี่ยนจากคนไทยที่
เป็น Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิตเรียนรู้ท างานและประกอบธุรกิจ
ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล ซ่ึงการเตรียมคนไทยดังกล่าวได้น ามาสู่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาแรงงาน 4.0  
  3) อุตสาหกรรมที่จะเป็นโอกาสให้คณะศิลปศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
  4) ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจระหว่างประเทศมี
ความส าคัญขึ้น  
   5) นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ศิลปศาสตร์ดังนี้ (1) การใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (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 

http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf
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ขั้นสูงได้ (3) ท างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ 
(4) ดึงภาคเอกชนในพ้ืนที่มาลงทุน โดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมาสนับสนุน เช่น Supercluster, Cluster, 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ Food Innopolis, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาตรการหักลดหย่อนภาษี 
300% ฯลฯ (5) พัฒนาความเชี่ยวชาญของแต่ละ Innovation Hub ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  (6) ดึงสถาบันการเงิน
และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ มาแปลงเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
 
 2.1.4 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี6 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยเฉพาะ
คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่  

1) เน้นยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุก
กลุ่ม อาทิ ยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว ยกระดับความเป็น
นานาชาติ (Internationalization) สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมมาใช้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

2) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปีมียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์และมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ดังต่อไปนี้ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและ
สร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด และการรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทาง
อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะ
หลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถ ในการใช้ความรู้สร้างผลงานวิจัย 
ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ  (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไป
แก้ปัญหา ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหาร
จดัการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 

                                                           
6 http://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/plan/plan20yrs.pdf 

http://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/plan/plan20yrs.pdf
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มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
(6) ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ  และการติดตามรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ  
  3) แผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้ก าหนดแผนเพ่ือ
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งแผนฉบับทบทวนดังกล่าวได้มี
การปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และเป้าหมายการ
ด าเนินงาน อันเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่  ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยก็ได้มีการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติมใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 2.2.1 ด้านที่ 1 Hub of Science for the Future หรือ Hub ของศาสตร์ในอนาคต  

เมื่อโลกเล็กลง และหมุนเร็วขึ้น มีการเชื่อมโยงและส่งผลกระทบในวงกว้าง เป็นวิถี
ชีวิตใหม่ของเราไปแล้ว ธรรมศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาศาสตร์ใหม่ๆ เรียกว่า 4i ได้แก่  

1) Innovation นวัตกรรมเชิงบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Robotic, Blockchain, 
Biomedical, Big Data, Startup หรือ Digital Transformation รวมถึงการเดิมความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ลงในศาสตร์เดิมที่มีอยู่ 
  2) Integrated บูรณาการเชิงวิชาการที่ผสมผสานความรู้ข้ามศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
ทักษะที่รอบด้านในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
  3) International ทุกศาสตร์ตอบโจทย์ข้ามพรมแดนและใช้ประโยชน์ได้ในระดับ
นานาชาติ 
  4) Integrity ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรมที่ต้องฝั่งลึกลงในองค์ความรู้
ของทุกศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 
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 2.2.2 ด้านที่ 2 Platform คือ Platform for Future Workforce  
เมื่อโลกการท างานในปัจจุบันมีคนหลายเจนเนอเรชั่น จึงมีค่านิยมและวิธีการท างาน

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.รวมถึงการผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง ภายใต้ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร 
(EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 
สวทช. และอ่ืนๆ 
 
2.3 นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 

ในปัจจุบัน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ยังคงเน้นการพัฒนาใน 5 สุดศิลปศาสตร์ (Larts High-
Five) ได้แก่ หลักสูตรเดิร์น - อาจารย์ดัง - นักศึกษาเด่น – วิจัยโดน – ระบบเดิน อย่างไรก็ตาม
ส าหรับในช่วงปีสุดท้ายของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฉบับที่ 12 ผู้บริหารคณะ
ศิลปศาสตร์ได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาส าหรับแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 2564 
ไว้ดังนี้ 

2.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
1) ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความทันสมัย  
2) วางแผนและผลักดันให้มีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศในรูปแบบของหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรตรีต่อเนื่องโท (ได้ทั้งปริญญาตรีจาก มธ. 
และปริญญาโทได้จากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ) 

3) ปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการรวมหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถสลับหมุนเวียนเพ่ือไป
ศึกษาต่อหรือเพ่ิมพูนความรู้ได้ หรือช่วยให้สาขาวิชาที่มีอัตราก าลังไม่มากได้มีโอกาสเปิดรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  
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4) เน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกเพ่ือให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค เช่น การปรับปรุงสื่อออนไลน์ 

5) เพ่ิมกลยุทธ์การรับเข้านักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้ได้ผู้ เรียนที่มี
คุณภาพสูงขึ้น โดยเน้นกิจกรรมในเชิงรุก เช่น การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม
เพ่ือให้โควตาการรับเข้าหรือทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีความโดดเด่นหรือให้กับนักศึกษาต่างชาติ 
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (คณะฯ สมทบหรือเพ่ิม
จ านวนจากทุนของมหาวิทยาลัย) หรือการจัดค่ายวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือใช้
เป็นโอกาสในการคัดเลือกผู้เรียน 

6) เพ่ิมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศท่ีต้องการศึกษา
ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมไทย เช่น หลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาโทต่อเนื่องเอกด้านภาษาหรือ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือหลักสูตรปริญญาโทด้านการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่ประกอบด้วยแขนงย่อยที่มาพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น การสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือภาษา
มาเลย์หรืออินโดนีเซีย ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

7) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป เช่น ระบบ 
MOOC เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศด้านการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเปิดตลาดวิชาสู่สังคมผู้เรียนภายนอก เช่น โครงการ TU 
GenNext และส่วนหนึ่งสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้แก่คณะในรูปแบบของโครงการบริการสังคมหรือ
การให้บริการทางวิชาการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย  

8) จัดตั้ งศูนย์คลังสมองทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Think Tank 
Academy for Life-long Learning) หรือศูนย์ TALL โดยจะเชิญบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ร่วมกับเครือข่ายของสมาคมศิลปศาสตร์เพ่ือเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน ด้วยการอาศัยความ
หลากหลายทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีประสบการณ์เหล่านั้นในการออกแบบ
และบริหารหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ ศิษย์
เก่า ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางจากภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้
หรือเพ่ือความก้าวหน้าในการท างาน รูปแบบหลักสูตรจะเน้นที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติระยะสั้นหรือ
การทัศนศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและไม่เน้นการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

2.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ผลักดันให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและมีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับจากโลกวิชาการภายนอก 

1) รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ ร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบโดยน าแผนการพัฒนา
ตนเองรายบุคคลและแผนพัฒนาอาจารย์ในระดับหลักสูตรหรือสาขาวิชามาจัดท าแผนการพัฒนาและ
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การจัดกิจกรรมทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในภาพรวมของคณะ โดยรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จะเน้นการใช้สื่อออนไลน์ 

2) จัดกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาคมทางวิชาการหรือบุคคลภายนอกได้รู้จักอาจารย์
หรือผลงานของอาจารย์มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ส าหรับอาจารย์ที่เพ่ิง
ส าเร็จการศึกษา การเปิดตัวหนังสือ  

3) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเวทีทางวิชาการ หรือการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการ หรือการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกหรือแก่สังคมผ่านสื่อต่างๆ  

2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลิตบัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี มีความรู้รอบ มีทักษะการ
วิเคราะห์วิจัย และมีความสามารถในการสื่อสารและการท างานในระดับนานาชาติ 

1) สนับสนุนการท างานของศูนย์การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตของสาขาวิชา
จิตวิทยาแก่นักศึกษา และเพ่ิมช่องทางในการรับค าปรึกษา เช่น hotline สายด่วนหรือช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารอื่นๆ  

2) ด าเนินการให้นักศึกษาแรกรับเข้าทุกคนเข้ากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา
ตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต และ
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลป้อนกลับทางด้านความถนัดและบุคลิกภาพ และจะมีการติดตามให้
นักศึกษาใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือทดสอบตัวเองในด้านต่างๆในทุกชั้นปีพัฒนาบุคลิกลักษณะและ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วย 

3) จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เข้าใจปัญหาด้านสุขภาพจิตและช่วยกันสอดส่องดูแล
และให้ค าปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 

4) จัดตั้ งศูนย์การฝึกงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Career Development 
Center) และจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพ่ือช่วยหลักสูตรและสาขาวิชาประสานงานและ
ด าเนินการเรื่องวิชาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติ และเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและงานพิเศษ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพ่ือการเตรียมพร้อมในการท างานและการพัฒนา
บุคลิกภาพ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการอบรมหรือการรับ
นักศึกษาฝึกงาน การฝึกอบรมนักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการท างาน อาทิ การจัด โครงการ 
L’Arts Smart Graduated 

5) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฟังการเสวนาหรือการบรรยายที่จัดโดยหลักสูตรหรือคณะ
อ่ืนเพื่อสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้มี “ความรู้รอบ”  
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6) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ “การคิดค้นคว้า”หรือทักษะการวิจัยส าหรับ
นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับคณะ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการประจ าปี  การจัดสรรทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ  

7) จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะทางวิชาการเพ่ือส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชา
ในหลากหลายสาขาวิชา และมีเงินรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

8) ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติหรือฝึกงานหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมในต่างประเทศหรืออย่างน้อยในองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ โดยคณะฯจะ
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยผ่านทางช่องทางของความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและผ่านทางความร่วมมือจากภาคเอกชนในการหาแหล่งฝึกงาน การ
อบรมเตรียมความพร้อม และการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการฝึกงานในต่างประเทศ 

9) การพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯจะจัดค่ายหรือการอบรมทักษะ
การท าวิจัย การสืบค้นข้อมูล การอบรมเรื่องจริยธรรมในการวิจัยและทักษะที่จ าเป็นอ่ืนๆในภาพรวม
เพ่ือให้นักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษได้มีโอกาสพบปะและเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาใน
ระดบับัณฑิตศึกษาร่วมกัน 

10) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะในการส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปต่างประเทศระยะสั้นเพ่ือเก็บข้อมูลหรือรับการปรึกษา
ด้านการวิจัยหรือการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือเชิญอาจารย์ที่
มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาสอน บรรยาย หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4: สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ มีผลกระทบสูงและ
ตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ 

ส่งเสริมผลผลิตงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่สอดคล้อง
กับนโยบายชาติและจุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย และต่อยอดจากงานวิจัย/นวัตกรรม และการ
ส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ อาทิ จัดกิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะในการท าวิจัย การสร้าง Research Cluster อย่างเป็นทางการและเป็นระบบ 
ด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้
อาจารย์ท าวิจัยที่เป็นการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้อาจารย์
ท าวิจัยหรือเขียน (หรือแปล) บทความเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ผลักดันให้มีการเสนอชื่อวารสารทาง
วิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ สร้างแรงจูงใจในรูปแบบของเงินรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้แนวทาง
ของ EdPEx 

1) ขับเคลื่อนการด าเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EdPEx เช่น การอบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน การจัดทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเตรียมความพร้อม
เข้ารับการประเมิน การจัดอบรมผู้ประเมินภายใน เป็นต้น  รวมทั้งพัฒนาระบบการรับการตรวจ
ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 

2) จัดตั้งหน่วยงานหรือหัวหน้าทีมงานที่มีหน้าที่ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบงานต่างๆ เช่น นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสม่ าเสมอโดยผ่านทางเครือข่ายของสมาคมศิลปศาสตร์ เครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา และ
เครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าผลส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจมาน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
ปรับแผนการท างานเป็นระยะๆ 

3) สร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ โดยมีช่องทางให้บุคลากรสะท้อน
ความต้องการหรือปัญหาต่างๆในการท างาน ปรับปรงสวัสดิการด้านต่างๆ การให้รางวัลและยกย่อง
เชิดชูบุคลากรดีเด่น และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสายสนับสนุนและ
ระหว่างหน่วยงานสายสนับสนุนกับอาจารย์และนักศึกษา 

4) น าแนวทางการท างานสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อให้บุคลากรท างานหนักน้อยลงแต่ได้
งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การหมุนเวียนงานระหว่างหน่วยงานในระยะสั้น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและภาระงานเพ่ือรองรับเนื้องานใหม่ๆตามแผนกลยุทธ์ การหาทีมสนับสนุนจากนักศึกษา
เพ่ือช่วยงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และการ outsource ในงานบางประเภท เป็นต้น  

5) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศส าหรับงานวิจัย และ
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ 

6) ใช้ระบบ e-office ในงานด้านต่างๆทดแทนการใช้เอกสาร เช่น การกรอก
แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษาและงานด้านอ่ืนๆ และการสื่อสารภายในองค์กร 

7) จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแนวทาง
การหารายได้ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายโดยไม่พ่ึงพาแต่รายได้จากหลักสูตรพิเศษแต่เพียง
อย่างเดียว เช่น การเปิดวิชาโทหรือวิชาเลือกที่เป็นที่ต้องการของนักศึกษาต่างคณะเพ่ือคณะฯจะได้มี
รายได้จากงบอุดหนุนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิมรูปแบบและขยาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (เช่น การหารายได้จาก online courses 
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หรือการสร้างศูนย์ทดสอบทางภาษาเช่น ภาษาไทย หรือภาษาอาเซียน) การระดมทุนจากเครือข่าย
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง หรือจากภาคเอกชนเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา  การหา
รายได้เข้าคณะจากการรับงานวิจัยขนาดใหญ่จากหน่วยงานภายนอก การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่
อยู่ในระเบียบที่ท าได้ เป็นต้น 
 
2.4 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย 

2.4.1 ความคาดหวังและความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษา 
จากการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 618 คน ซึ่งจัดท าโดยงานบริหาร
การศึกษาและวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 พบความคาดหวังและ
ความต้องการของนักเรียนดังต่อไปนี้ 

1) ความคาดหวังจากการเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 
ล าดับแรก ได้แก่ (1) สามารถเข้าใจมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม และเรียนรู้ที่จะยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลาย (2) ใช้ชีวิตการเรียนในสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดี มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและ (3) มีทักษะการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์อย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผล  

2) ความต้องการท างานในสายอาชีพหลังจากจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มาก
ที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การแปลและการล่าม การทูตและการต่างประเทศและการสอน 

2.4.2 ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษาปัจจุบัน 
 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการส ารวจความต้องการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทั้งในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ท่าพระจันทร์และรังสิตจ านวน 102 คน พบว่านักศึกษามี
ความต้องการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1.1) คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
(1.1.1) ความต้องการด้านสถานที่ ได้แก่ (1) อากาศถ่ายเท

สะดวก (2) อยากให้ซ่อมห้องน้ าหญิง ห้องคอมม่อนริมน้ า (3) ความสะอาดของห้องน้ า ห้องน้ าช ารุด 
มีความสกปรก ไม่มีทิชชู่  (4) มีสถานที่จอดรถให้กับนักศึกษาที่ขับรถมาเรียน และจัดการกับปัญหาที่
พนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เอ้ืออ านวยสิทธิ์ในการจอดรถภายในรั้วมหาวิทยาลัย
ให้กับนักศึกษาบางกลุ่ม (5) learning center ๒๔ hours (6) เบาะ beanbag, เก้าอ้ีใน lounge มาก
ขึ้น (7) โรงอาหารที่เพียงพอ การจ ากัดคนนอกให้เข้ามาในบริเวณตึกที่มาใช้สอยลานใต้คณะฯ (คอม
ม่อน) (8) ควรขยายเวลาเปิดและปิดของห้อง common (9) ลานจอดรถ (10) ควรมีตู้กรองน้ าให้
มากกว่านี้ (11) ที่นั่งเล่น ห้องนั่งเล่น อ่านหนังสือ ส าหรับตอนพัก (12) จัดที่สูบบุหรี่เป็นหลักเป็น
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แหล่ง เป็นระเบียบ แล้วมีการลงโทษผู้ผ่าฝืน (13) ปรับปรุงโต๊ะเรียน ซ่อมประตู (14) อยากให้มีการ
จัดการโต๊ะ เก้าอ้ีในที่ส่วนกลาง จัดที่สูบบุหรี่เป็นระเบียบ (15) อยากให้มีที่จอดรถส าหรับนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพ่ิมหรือจ่ายค่าจอดรถให้ยามเพ่ือส ารองที่จอดรถให้ (16) จัดการ
นกพิราบหน้าคณะและคอมม่อน (17) ช่วยปิดมหาวิทยาลัยให้เข้าเฉพาะนักศึกษา มีความรู้สึกไม่ค่อย
ปลอดภัย (18) อยากให้ดูแลต้นไม้ เพ่ิมจ านวนให้ดูเขียวสบายตา (19) ห้องประชุมงานที่สะดวก และ
เป็นส่วนตัว (กลุ่มเล็ก-กลุ่มใหญ่)  

(1.1.2) ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ 
(1) ล็อกเกอร์เก็บของ, ตู้กดน้ าบนตึก (2) ปลั๊กไฟ (3) ปรับปรุงห้องน้ าหญิงตึกศิลปศาสตร์ คอมม่อน
ริมน้ า (4) ห้องสมุด (5) มีรถshuttle bus ส าหรับรับส่งส าหรับเส้นทางไปรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด (6) มี
ทิชชู่ในห้องน้ า เปลี่ยนโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน วางของได้น้อยมากและก้มเรียนปวดคอ (7) ซ่อมห้องน้ า
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) เก้าอ้ีเลคเชอร์ ท าให้มีอาการปวดหลังทั้งเวลาเรียนและสอบ 
(16) ปากกา white board บางห้องหมึกอ่อนมาก (17) จ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษปีละ ๒๐,๐๐๐ ไม่
อยากให้เก็บค่าหนังสือวรรณกรรมที่ต้องอ่าน ซึ่งวิชานึงมีหลายเล่มมาก อยากให้ทางคณะออกให้ (18) 
ไมค์เสียบ่อย ออฟฟิศประจ าเอกไม่ค่อยสนใจที่จะอ านวยความสะดวกให้นักศึกษา (19) อยากให้มี
ไปรษณีย์ สระว่ายน้ า เครื่องออกก าลังกายที่มากกว่านี้ (20) ถังขยะไม่เพียงพอ 

(1.1.3) ความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ (1) จัดเสวนา
แต่ละ career field (2) เพ่ิมชมรม (3) ยกเลิกรับน้อง อาจารย์ควรลงมาตรวจสอบพฤติกรรมรุ่นพ่ี
อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ไปจัดกันเองที่ต่างจังหวัด (4) ช่วยนักศึกษาต่างชาติ (5) ชมรมดนตรีไทย (6) 
ควรมีกิจกรรมมากกว่าที่มีอยู่ในหลายๆด้าน (7) ให้มีเงินมาสนับสนุนนักศึกษาบ้างแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง
จัดขึ้นมาเพราะมันสิ้นเปลือง (8) อยากให้จัดงานตอนกลางวัน (9) กิจกรรมแนะแนวการศึกษา , 
exchange student , returnee , work and travel (10) อยากให้มีการสนับสนุนมากกว่านี้ทั้งเรื่อง
เงินสนับสนุนและอาจารย์ที่ปรึกษา (11) ต้องการกิจกรรมที่น่าสนใจ (12) มีการตรวจสอบกิจกรรม
นักศึกษา เช่นการรับน้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ BAS ซึ่งกิจกรรมรับน้องที่จัดโดยนักศึกษารุ่นพ่ี 
มีกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ โซตัส อันตราย มีการใช้ความรุนแรง sexual harassment  และ public 
shaming  ทางคณะควรมีการตรวจสอบหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ไม่ควรปล่อยให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมรับน้องนอกสถานที่กันเอง มีความเห็นว่าควรยกเลิกกิจกรรมนี้ เพราะนอกจากจะไม่ก่อ
ประโยชน์แล้วยังเป็นการหลอมความคิด ทัศนคติของนักศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบโซตัสอีกด้วย การบังคับ
เก็บเงินรุ่นเป็นจ านวนมากและไม่ใช่นักศึกษาทุกคนจะมีก าลังจ่ายได้ และเงินจ านวนนั้นถูกใช้เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มในคณะ เช่น กิจกรรมท่าพระจันทร์เกมส์ (13) กิจกรรมให้มาก
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ขึ้น โดยที่ไม่ท าให้นักศึกษารู้สึกว่าไม่อยากเข้าร่วม เช่น ไม่จัดที่รังสิตอย่างเดียว ไม่จัดช่วงวันเสาร์ -
อาทิตย์ หรือตอนเย็นอย่างเดียว  

(1.1.4) ความต้องการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ได้แก่ (1) ห้องน้ า (2) ทริป ทัศนศึกษา กิจกรรมของภาควิชา เช่น เทอมละครั้ง (3) เงินช่วยเหลือ
โครงการพิเศษ (4) ชีทการเรียนการสอนควรให้นักศึกษาสามารถเข้าผ่านทางออนไลน์ได้ เช่นการใช้ 
google classroom (5) อยากให้พาไปเที่ยวในประเทศบ้าง (6) อยากให้มีสื่อและ data base ให้หา
ข้อมูลได้ง่ายๆ (7) ส่วนลดส าหรับ co working space ต่างๆ หรือร้านกาแฟที่ไปนั่งได้ (8) อยากได้
โซนท ากิจกรรมในมหาลัยเพิ่ม เช่น โรงยิม สนามมวย ผาจ าลอง เหมือนศูนย์รังสิต 

(1.1.5) ความต้องการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ควรพูดจากับนักศึกษาให้สุภาพกว่านี้ (2) แม่บ้านบางท่านมีกริยาที่ไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะแม่บ้านชั้น 8 และบางครั้งแม่บ้านชั้น 8 ได้แอบหลับระหว่างเวลางาน ไม่นั่งประจ าที่ท าให้
นักศึกษายังไม่สามารถไปแสกนบันทึกลายนิ้วมือได้ เนื่องจากมีบุคลากรมาเฝ้าแสกนนิ้ วของนศ.เพ่ือ
เข้าคอมม่อนเพียง1วัน และช่วงเวลาเดียวเท่านั้น (3) ติดต่อทาง gmail ได้ (4) ดีเยี่ยม (5) พ่ีออฟฟิศ
พูดไม่ค่อยสุภาพ (6) ต้องอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่เอาแต่ด่านักเรียนจนไม่ได้เรียน การคิด
คะเเนนควรเป็นธรรมกว่านี้ (7) อยากให้อาจารย์สอนให้เข้าใจ (8) ฝ่ายออฟฟิศควรยิ้มๆเยอะ พูดดีๆ 
มากขึ้น (9) อยากให้ออฟฟิศท างานรวดเร็ว เป็นระบบและแนะน าข้อมูล ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (10) ออฟฟิศมีปัญหาทุกครั้งช่วงลงทะเบียนเรียน บอก first come, first serve สรุป 
reserve ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อน (11) จัดตารางเรียนแบบ 3 ชั่วโมงต่อวิชา (12) อยากให้คนที่ 
office พูดดีๆกับนักศึกษา ดุ และเสียงดัง 

(1 .1 .6 )  ด้ า น อ่ื น ๆ  ได้ แ ก่  (1 ) ที่ จ อ ด ร ถ แ ล ะบ า งค รั้ ง 
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ พ้ืนที่ของนักศึกษามากเกินไป (2) ความปลอดภัยในคณะ (3) เพ่ิม
ทุนการศึกษา ลดค่าเทอม (4) ไล่พิราบ เป็นพาหะของโรค  

(1.2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
(1.2.1) ความต้องการด้านสถานที่ ได้แก่ (1) ห้องคอมมอนแอร์

เล็ก ควรปรับปรุงห้องคอมมอนให้ใหญ่ขึ้น ตอนกลางคืนมืดเกินไป และคณะมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา โดยเฉพาะในช่วงสอบ ต้องการให้ขยายพ้ืนที่บริเวณคอมมอนรูมเพ่ิมข้ึน ภายในคอม
ม่อนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้มากกว่า เช่นโต๊ะเก้าอ้ี พื้นบริเวณคอมม่อนด้านหน้า
ช ารุด ควรปรับปรุงโดยด่วน (2) ควรมีสถานที่ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้มากพอ (3) อยากให้มี
สถานที่นั่งอ่านหนังสือมากกว่านี้ เเละอยากให้มีสถานที่ส่วนตัว  ห้องprivate มากๆกว่านี้ รวมทั้ง
สถานที่ส าหรับพักผ่อนหรือท างานส่วนรวม  มีห้องไว้ให้ท างาน ท าการบ้าน รวมทั้ง learning space 
(4) อยากได้ห้องเรียนมีบรรยากาศดีไฟสว่างบรรยากาศน่าเรียนและมีที่ท างานอ่านหนังสือใต้คณะ
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แบบกว้างๆ เหมือนคณะนิติศาสตร์และห้องสมุดเฉพาะของคณะที่มีหนังสือเฉพาะทางเยอะๆ ใด 
รวมทั้งแสงสว่างในห้องเรียนไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อสายตา เช่น หลอดไฟในห้อง ศศ.231 ซึ่งเป็น
โทนส้ม ไม่เหมาะแก่การนั่งฟังบรรยายและต้องจดบันทึก (5) ที่จอดรถ (6) ห้องน้ าไม่เหม็น สะอาด 
(7) มีป้ายบอกด้านล่างตึกว่าชั้นไหนเป็นของสาขาวิชาใด เช่น ตรงแถวลิฟต์ และบางสาขาวิชาควรท า
ป้ายแจ้งว่าอาจารย์แต่ละท่านอยู่ประจ าห้องพัก (8) ป้ายบอกทางและรายละเอียดของสถานที่ส าคัญที่
เกี่ยวกับนักศึกษา (9) อยากเรียนที่ SC2-3 (10) อยากให้มีโรงอาหารที่กว้างพอ อยากให้มีโรงอาหาร 
หรือร้านอาหารเพ่ิมเติมที่ตึกคณะ เนื่องจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยคนเยอะจนไม่สามารถซื้อข้าว
กินได้ทันก่อนไปเรียนช่วงบ่าย อีกทั้งราคาอาหารของร้านค้าที่อยู่ที่ตึกคณะค่อนข้างสูงไม่สมกับของที่
ได้ด้วย (11) ให้คนที่ชอบสูบบุหรี่แถวคณะหมดไป (12) อยากให้ตึกคณะมีที่นั่งเล่นมากกว่านี้ ปิด
ประตูบางด้านของตีกช้ากว่านี้ (13) ปรับปรุงห้องพักนักศึกษาและอาจารย์  

(1.2.2) ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ 
(1) อยากให้มีล็อกเกอร์รับฝากของระหว่างวัน (2) ลิฟต์เก่า อยากให้เปลี่ยนลิฟท์ที่ตึกคณะ (3) เคยไป
ใช้ห้องคอมที่ตึกคณะแล้วล็อกอินไม่ได้ (4) ต้องการที่กดน้ าเพ่ือบริโภค (5) อยากให้สถานที่มีการ
ตรวจสอบสภาพของแอร์ คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์บ่อยๆ (6) มีบริการปริ้นงานฟรีที่ใช้สะดวก
กว่านี้ (7) คอมพิวเตอร์ในห้องคอมม่อนรวมทั้งมีโต๊ะและห้องคอมม่อนที่ดี (8) อยากให้มีห้องสมุดคณะ 
(9) อยากให้มีรถเครื่องปรับอากาศขับรับส่งตามอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง อยากให้มีรถจอดตามอาคารคอยรับส่ง (10) อุปกรณ์ในห้องเรียนพร้อมใช้งาน
ทั้งไวไฟไมโครโฟนและโปรเจคเตอร์ (11) มีไวฟายในห้องเรียนของตึก sc1 คอมพิวเตอร์ที่เร็วและ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางจุดในตึกสัญญาณไวไฟเข้าไม่ถึงหรือไม่แรงพอ (12) 
อยากให้เปลี่ยนโต๊ะเรียนจากโต๊ะเลคเชอร์เป็นโต๊ะธรรมดา อยากให้ปรับแอร์ให้พอดี ไม่ร้อนไม่หนาว
เกิน (25 - 26องศาเซลเซียส) (13) อยากให้โต๊ะเรียนกว้างขึ้น (14) อยากให้มีตู้เอทีเอ็ม ที่ตึกคณะ 
(15) โควตาปริ้นมากกว่า 200 บาท ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาวิจัย (16) ความสะอาดของห้องน้ า 
กลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่มีทิชชู จ านวนขวดสบู่ล้างมือมีไม่เพียงพอ ชักโครกค้างบ่อย ส้วมบางโถฝาหลุด
จากฐาน ที่รองนั่งส้วมบางห้องเก่ามาก ดูสกปรก (17) ต้องการให้มีร้านอาหารของคณะ (18) 
ประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลครบถ้วน (19) ควรจะมีห้องสมุดคณะ (20) ต้องการสื่อการเรียนภายในคณะ
มากขึ้น (21) ถ้าเป็นไปได้ มีความต้องการให้เปลี่ยน/ซ่อมโปรเจคเตอร์ในบางห้องที่ฉายออกมาแล้ว
เบลอ/สีเพ้ียน 

(1.2.3) ความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ (1) อยากให้
ท ารายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน จะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาทีละวิชาและพบว่าไม่เปิด (2) อยากได้
กิจกรรมที่สร้างสรรค์กว่าการร้องเพลงหรือเต้น (3) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ (4) อยากให้
มีค่ายหรือกิจกรรมของเอกนอกสถานที่ เช่น ไปค่ายต่างจังหวัด ค่ายสาขาวิชาเอกภาษาจีน เอกภาษา
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รัสเซีย (5) อยากให้มีค่ายของคณะศิลปศาสตร์ที่ต่างจังหวัดเล็กๆหรือทริปทัศนศึกษา (6) มีค่ายภาษา
ส าหรับผู้ที่เรียนภาษาที่สามตั้งแต่ตัว3ขึ้นไปเพ่ือเพ่ิมความรู้และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
เพ่ือนในห้อง (7) สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศทุกปี (8) ต้องการกิจกรรมการแสดงออกทางดนตรี 
(9) กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนต่างชาติ (10) ควรมีกิจกรรมตลอดทั้งภาคการศึกษาเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ (11) อยากให้มีค่ายเกี่ยวกับเอกของนักศึกษาบ้าง (12) อยากให้จัดกิจกรรมwork shop 
(13) อยากให้มีกิจกรรมแนะแนวทางอาชีพจากรุ่นพ่ีที่ท าอาชีพที่หลากหลายมาให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาปีสูงและองค์กรระดับโลกต่างๆมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเช่นองค์กรNGO (14) อยากมีงานท าปิด
เทอม (15) อยากให้มีกิจกรรมพัฒนาทักะด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะให้นักศึกษา 
เช่น อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อบรมการท าของ D.I.Y ฯลฯ (16) ควรประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องส าคัญ เช่น ทุนคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาทุกคนควรทราบเรื่องนี้ 
(17) การจัดอบรมหรือฝึกปฏิบัติการแบบเต็มวัน ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด เนื่องจากในวันธรรมดา
นักศึกษาต้องเข้าเรียนตามปกติ ไม่สามารถโดดเรียน การอบรมหรือเสวนาบางกิจกรรมน่าสนใจมาก 
แต่จัดที่ท่าพระจันทร์ นักศึกษาไม่สะดวกเดินทางไป เช่น เรื่องภาษาศาสตร์ปริชานกับงานวิจัยภาษา 
นักศึกษามีความสนใจด้านการวิเคราะห์ภาษาและภาษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เป็นพิเศษ สนใจเข้าอบรม
ในหัวข้อ การวิเคราะห์ภาษาที่คนรุ่นใหม่ใช้กันในโซเชียลมีเดีย (18) ต้องการให้มีกิจกรรมแนะแนว
อาชีพเพ่ิมมากขึ้น ควรที่จะน าศิษย์เก่าที่จบจากคณะมาแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษาปัจจุบัน 
(19) มีอบรมเกี่ยวกับการเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังจบมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องเก่ียวกับกฎหมายเบื้องต้น ภาษี 
การจัดการรายได้ต่างๆ (20) อยากให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถีงกว่านี้ เช่น ค่ายอาสาต่างๆ (21) 
ชอบกิจกรรมดวงใจวิจารณ์ที่ผ่านมามากเลยครับ (22) มีความต้องการให้เกิดกิจกรรมที่ได้พูดคุยกับรุ่น
พ่ีในสาขาวิชาที่เรียนอยู่มากกว่านี้เพ่ือให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียน
ได้มากขึ้น 

(1.2.4) ความต้องการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ได้แก่ (1) ไปทัศนศึกษา ค่ายที่ช่วยเพ่ิมความรู้นอกห้องเรียนเป็นภาษาจีน  (2) มีหนังสือในสตอคเรื่อง
ละ 4-5 เล่ม (เพราะบางทีมีแค่ 2-3 เล่ม ท าให้ไม่สามารถยืม) (3) หนังสืออ้างอิงตลอดจนหนังสือ
วรรณกรรมไทยควรน ามาไว้ที่รังสิต เนื่องจากเด็กเอกภาษาไทยจ าเป็นต้องใช้ (4) ควรจัดระบบ
หลักสูตรให้เข้าใจง่าย ไม่มีควรมีการเเย่งกันลงทะเบียนเรียน เเละควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้ส
เถียรมากกว่านี้ (5) ต้องการให้ไวฟายเข้าถึงทุกห้องในมหาวิทยาลัย (6) การรวบรวมพจนานุกรมภาษา
ที่หลากหลายไว้ด้วยกันเพ่ือให้ง่ายต่อการหา (7) ควรมีห้องสมุดของคณะให้นักศึกษาได้หาหนังสือที่
ครอบคลุม เนื่องจากหอสมุดมหาวิทยาลัยมีหนังสือน้อยและไม่ตรงความต้องการของนักศึกษาในคณะ 
คณะอ่ืนมีห้องสมุดของตัวเองเพ่ือเอ้ืออ านวยนักศึกษา คณะที่เป็นศิลปศาสตร์ เรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับ
ศิลป์ก็ควรจะมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา (8) อยากให้มีจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ของแต่ละเอก
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โดยเชื่อมโยงกับวิชาความรู้ของเอกนั้นๆ (9) อาจจะมี English field  trip แบบ พาไปสถานที่
ประวัติศาสตร์และมีคนแนะน าให้ความรู้คุยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอด เคยไปค่าย Asean seed camp 
แล้วชอบมากอาจารย์วิทยากรแนะน าสถานที่ทางประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (10) ชอบ
แบบห้องชมวิดีทัศน์ที่หอสมุดป๋วย ฯ ที่มีภาพยนตร์ให้ชมหลายเรื่อง ซึ่งคณะศิลปศาสตร์สามารถจัดหา
วิดีโอหรือสื่อต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ (11) อยากให้มี
กิจกรรมฝึกทักษะเพ่ือเตรียมตัวไปท างานจริงในอนาคต (12) โปรดเพ่ิมคอมพิวเตอร์และหรือเครื่อง
ถ่ายเอกสารโควต้าปริ้นแถวๆคณะ (13) อยากให้มีสอบทุนไปเรียนจีนเทอมสองเทอม (14) สนับสนุน
การจัดสอบวัดระดับภาษา  

(1.2.5) ความต้องการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ได้แก่ (1) อยากให้ทุกคนเต็มที่กับการท างาน ใส่ใจ และไม่ฉุนเฉียว (2) ควรมีความอดทนเเละใช้ค าพูด
ให้สุภาพไม่เสียดสีหรือขึ้นเสียง เพราะเป็นงานบริการ (3) ต้องการให้ครูมาและปล่อยตรงเวลา (4) 
ฝ่ายการนักศึกษาควรปรับปรุงการท างาน จัดการอารมณ์และตอบค าถามอย่างเต็มใจ (5) ขอให้มี
เจ้าหน้าที่เพียงพอ และสามารถตอบปัญหาของนศ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีเวลาปฏิบัติ
นอกเหนือเวลาราชการ (6) อยากให้เจ้าหน้าที่ใต้คณะช่วยใจดีและพูดจาไพเราะกับนักศึกษาสักนิด
และยินดีเต็มใจที่จะตอบค าถามของนักศึกษาโดยไม่มีท่าทางที่ร าคาญ (7) ตรวจสอบเกณฑ์การให้
คะแนนของอาจารย์แต่ละท่านอย่างเคร่งครัดและมีเหตุผล (8) อยากให้ก าลังใจพ่ีๆทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ฝ่ายบริการงาน* พ่ีๆใจดี น่ารัก ให้ค าแนะน า นักศึกษาขอบคุณพ่ีๆมากนะคะที่ช่วยเหลือต่างๆนานา 
(9) ไม่ต้องเช็คชื่อเข้าเรียน จะเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่นศ. สอบให้ได้ก็พอ (10) พูดจาดี (11) ความใส่ใจ
ต่อนักศึกษา (12) อยากให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานบริการการศึกษามีความเป็นมิตรต่อนักศึกษามากข้ึน 
(13) ต้องการให้บุคลากรตอบค าถามด้วยความเป็นมิตรมากกว่านี้ (14) บุคลากรน่ารักอยู่แล้วครับ 
รักษาไว้แบบนี้ต่อไปครับ (15) บุคลากรใต้ตึกคณะอยากให้เป็นมิตรกว่านี้ค่ะ ไปถามข้อมูลก็เจอแต่
หน้าเหวี่ยงไม่ก็ท าหน้าเหมือนร าคาญ (16) บุคลากรทุกคนนักศึกษาขอร้องและรบกวนให้ท่านเป็นมิตร
และเมตตานักศึกษาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง (17) เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี (18) ใช้ค าพูดจาที่ฟัง
แล้วไม่ดูเป็นการต าหนิ (19) ถ้าเป็นไปได้ อยากรบกวนอาจารย์ช่วยให้ file pdf สื่อการเรียนการสอน
ในส่วนที่สามารถให้นักเรียนได้ เผื่อไว้ส าหรับนักเรียนบางคนที่สะดวกใช้ iPad หรือ tablet ในการ
เรียนค่ะ 

(1.2.6) ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ (1) เพ่ิมหนังสือภาษาจีนให้มากขึ้น (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 แต่โควตาเต็มแล้วมีนักศึกษามาขอเพ่ิม 
หากนักศึกษามีความจ าเป็นจริง ควรเพ่ิมโควตาให้นักศึกษาได้กดลงทะเบียนตอนเพ่ิมถอนได้ทันที 
และเพ่ิมทุนคณะศิลปศาสตร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาที่ยื่นขอ (11) อยากให้ทางคณะจัดงบประมาณ
ให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือน าเงินไปจัดค่ายรับน้อง และค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนามที่
ต่างจังหวัดของรายวิชาที่จ าเป็น เช่น ค่าที่พัก เป็นการช่วยเหลือนักศึกษา (12) อยากให้มีการจัดการ
สอนภาษาเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจโดยเก็บค่าเรียนเป็นราคานักศึกษาของคณะ (13) 
เจ้าหน้าที่ที่ส านักงานของตึกคณะฉุนเฉียวทุกครั้งที่ไปติดต่องาน อยากให้เจ้าหน้าที่ใจเย็นกับนักศึกษา
มากขึ้น (14) เพ่ิมการวิ่งของรถเอนจี้ 

 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  (2.1) ด้านทุนการศึกษา เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษามีน้อย เนื่องจากเงินทุน

ต่อการศึกษาไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ขยายโอกาสในการขอทุนการศึกษาเพ่ือไปท ากิจกรรมนอก
มหาวิทยาลัย เช่น งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

(2.2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(2.2.1) การให้บริการคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ต้องการจ านวนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน รวมถึงปรับปรุงคอมพิวเตอร์
ให้ทันสมัยและมีโปรแกรมที่ต้องการใช้ในการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เข้าถึงทุกจุดของพ้ืนที่ ซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อาทิ ใน
บริเวณห้อง Common room เนื่องจากมีปัญหาต่อการเรียนและวิจัย 

 (2.2.2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  เพ่ิม
จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการต่างๆ ที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ปรับปรุงระบบ
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพห้องเรียน ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในห้องเรียนให้เหมาะสม
ชัดเจน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้การสอนให้ครบถ้วน อาทิ ปากกาเขียนกระดานซึ่งมักพบปัญหาว่า
หมึกหมด ควรมีการแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวกในคณะแก่นักศึกษาในการปฐมนิเทศ เช่น ห้องอ่าน
หนังสืออยู่ที่ใด ห้องพักชั้นสองสามารถเข้าใช้ได้หรือไม่ เป็นต้น 

 (2.2.3) ด้านสาธารณูปโภค บริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถให้
เพียงพอ ปรับปรุงห้องน้ าให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือปริญญาโท-เอกใน
เรื่องความสว่างของห้องและเพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ภายในห้อง ในศูนย์การเรียนรู้ของบัณฑิตศึกษา
ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ควรมีการจัดการเรื่องกลิ่นอับและควรมีการก าจัดยุงอยู่เสมอ ควร
ปรับปรุงห้องเป็นห้องเก็บเสียง ปรับปรุงห้องคอมมอนของระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถเป็นห้องที่
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สามารถใช้พักผ่อนหลังการเรียนหรือระหว่างช่วงท าวิทยานิพนธ์ได้ มีการจัดแบ่งโซนรับประทานขนม
หรือน้ าดื่ม และห้องส าหรับนอนพักผ่อน 

 (2.2.4) การให้ข้อมูลข่าวสาร ควรมีการจัดท าคู่มือส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโท โดยระบุถึงแนวทางของสิ่งที่นักศึกษาทุกสาขาจ าเป็นต้องท าเหมือนกัน เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน เช่น ตัวอย่างล าดับเวลาการวางแผนการศึกษา ขั้นตอนการขอสอบ การเตรียม
เอกสารที่จ าเป็นในการข้อสอบ เป็นต้น หน้าเว็บเพจของงานบัณฑิตศึกษาในเว็บไซต์คณะ ในส่วนของ
เอกสารดาวน์โหลด ควรตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจน หรือระบุข้อความประกอบว่าไฟล์ใดใช้ส าหรับท าอะไร   
เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปติดต่อสอบถามจากงาน
บัณฑิตศึกษา และช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งอาจให้ข้อมูล
แตกต่างกัน 

(2.3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา มีเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักงาน เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ  

(2.4) ด้านอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ิมการจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียน ก าหนดตารางในการเข้าอาจารย์ให้ชัดเจน เข้าถึงง่าย อาจารย์ที่ปรึกษามี
จ านวนไม่เพียงพอต่อหัวข้อและเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการท า ท าให้นักศึกษาต้อง
เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เข้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา มาตรฐานของวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับสูง อาจารย์
ในหลักสูตรคาดหวังต่อวิทยานิพนธ์มากเกินไป ท าให้นักศึกษาหมดก าลังใจที่จะเขียนวิทยานิพนธ์
เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา ในบางหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับปริญญาเอก อาจารย์ควรมี
คุณสมบัติในการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชาและไม่ควรปิดกั้นความคิดของนักศึกษา  

(2.5) ด้านการบริการวิชาการ การจัดอบรมควรอยู่ที่ท่าพระจันทร์
มากกว่ารังสิต ควรแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนและเกณฑ์การประเมินวิชาสารนิพนธ์ /วิทยา
นิพนธ์ให้ละเอียด เนื่องด้วยนักศึกษาไม่ทราบว่า 2 วิชานี้สามารถลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 หน่วย
กิตได้ ท าให้ส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกิตทั้งท่ีไม่มีความพร้อม จึงได้รับการประเมินให้ผ่านแค่
บางหน่วยกิต ท าให้เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่จ าเป็น ดังนั้นหากมีการให้ข้อมูลอย่างละเอียด 
ก็จะท าให้นักศึกษาสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามก าลังความสามารถของตนเองได้ และ
จะไม่รู้สึกว่าโครงการ/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยเอาเปรียบ 

 (2.6) อ่ืนๆ อาทิ ควรมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เกิดเครือข่ายช่วยเหลือแนะน าระหว่างกัน  

2.4.3 ความคาดหวังและความต้องการของผู้ปกครอง 
  จากรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ านวน 248 คน ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดท าโดยงาน
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บริหารการศึกษาและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 พบว่า ผู้ปกครองมี
ความคาดหวังของผู้ปกครองมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ (1) บุตรธิดาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (2) บุตรธิดามีเครือข่ายกลุ่มเพ่ือน/รุ่น พ่ีรุ่นน้องที่มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และคอยช่วยเหลือกัน ทั้งระหว่างที่เรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว และ 
(3) บุตร/ธิดาใช้ชีวิตการเรียนในสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดี  ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ปกครองมคีาดหวังต่อการศึกษาในหลักสูตร/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 อยากให้ทุกสาขาบังคับการฝึกงานเพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกไป
ท างานได้จริงในสังคม ความรู้พื้นฐานมากเพียงพอต่อการศึกษาต่อระดับสูงและการประกอบอาชีพ 
  นอกจากนี้ยังเห็นว่าบุตรหลานของตนมีความต้องการต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย
ดังนี้ คือ  ตอบโจทย์อาชีพที่อยากเป็น เนื้อหาการเรียนที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษา ไม่มีการบ้าน
เยอะ เพ่ือให้มีเวลาไปท ากิจกรรม เน้นงานกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน ต้อง
เรียนและกิจกรรมไปคู่กัน เรียนตามหลักสูตร แต่ควรเสริม เรื่อง Entrepreneurship มีความกล้า 
สร้างสรรค์/ยุคดิจิตอล ต้องเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับสาขาที่เด็กเรียนได้/มองเห็นโอกาสในการ
ประกอบวิชาชีพ มีความเป็น interdisciplinary เด็กมีความรู้ในหลากหลายศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้
ท างานได้จริง 
  2) ด้านสังคม/การท างาน ได้แก่ มีทักษะการปรับตัวและเรียนรู้ในสังคม ปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ที่มี AI ปรับตัวเข้ากับระบบ ชนะหุ่นยนต์ 
เนื่องจากสังคมปัจจุบันซับซ้อน มีคู่แข่งแรงงานมากขึ้นจากประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข มีความอดทน มีความสามารถในการแข่งขัน มองโลกแบบเป็นจริง ไม่โลกสวย และไม่
มองโลกในแง่ร้ายเกินไป มีเพ่ือนและอาจารย์ที่ดี มีเครือข่ายและรู้จักคนอ่ืนในสังคม ท ากิจกรรมที่ชอบ 
มีความเป็นจิตอาสา ท าเพ่ือส่วนรวม หลักสูตรจะช่วยค้นหาตัวตน และผลักดันให้นักศึกษารู้ทิศทาง
ของตนเองให้เร็วที่สุด อยากให้นายจ้างหรือบริษัทเข้ามาเสนอต าแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยโดยตรง 
คาดหวังให้นักศึกษาประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

 3) ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนายจ้างเกี่ยวกับค่านิยมในการคัดเลือกบัณฑิตเพ่ือการท างาน กิจกรรมที่
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พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต รวมถึงทักษะที่จ าเป็นในโลกของการท างาน กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการ
สื่อสารในสังคมที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารกับผู้สูงวัย กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสุขของเด็ก 
โครงการที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ให้ศึกษาเรียนรู้มนุษยสัมพันธ์ L’arts smart graduate TED TALK 
ที่มีประโยชน์กับนักศึกษา โครงการไปศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น-ยาว ที่หลากหลาย เนื่องจาก
อยากให้มีความรู้ภาษาที่แน่น อาจมีทุนให้เต็มหรือทุนบางส่วน กรณีไม่มีทุนให้ ผู้ปกครองพร้อมจะ
ออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วนหรือเต็มจ านวน แต่ขอให้เป็นโครงการที่มีมาตรฐาน ไม่ใช่แค่ไปท่องเที่ยว
เพียงอย่างเดียว 

2.4.4 ความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
จากการสอบถามความต้องการของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า

ร่วมประชุมเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่า หน่วยงานมีความต้องการบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่ เรียนรู้ทักษะการรอคอย มีความอดทน มีจริยธรรม  เข้าใจ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานประสบกับปัญหาเรื่องความอดทนของ
ในการท างานในองค์กร ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 

2) บัณฑิตควรมีจริยธรรม มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ท างานแต่เฉพาะใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ควรเป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

3) บัณฑิตควรมีทักษะภาษาที่ 3 อาทิ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษา
รัสเซีย ภาษาเยอรมัน  

4) บัณฑิตควรมีทักษะด้านไอที  
5) บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในการท างาน ควรมีการฝึกงาน มีประสบการณ์ใน

สถานการณ์จริง มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่
เน้นการท างานควบคู่กันไประหว่างเรียน  

2.4.5 ความคาดหวังและความต้องการของบุคลากร 
 1) บุคลากรสายวิชาการ  
  (1.1) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่  

(1.1.1) ส่งเสริมรายวิชาที่วางพ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษามากขึ้น โดยไม่ควรเป็นวิธีการที่เหมือนกันทุกหลักสูตร เพียงแต่คณะมีนโยบายภาพใหญ่ และ
ให้แต่ละสาขามีอิสระในการจัดการเอง สาขาใดไม่สมัครใจ ไม่ควรบังคับทั้งทางอ้อมหรือทางตรง  

(1.1.2) จัดหาและลงทุนอุปกรณ์การสอนที่จ าเป็น ทันต่อยุคสมัย 
ดูแลสภาพห้องเรียนให้พร้อมจัดการเรียนการสอน  เช่น อินเตอร์เน็ต (บางครั้งใช้เวลามากกว่าจะ
เชื่อมต่อส าเร็จ) ตรวจเช็คสภาพ Projector (บางห้องหลอดไฟ Projector ขาด) เป็นต้น อุปกรณ์และ
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในทุกๆ ห้องเรียน (กรณี
อุปกรณ์ต่างๆ ในชั้นเรียน) มีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดี เช่น คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ปรับปรุง ห้อง
คอมพิวเตอร์คณะฯ (ชั้น 3) ให้มีประสิทธิภาพขึ้นและน่าเข้าใช้มากกว่าเดิม  เพ่ิมประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมเพ่ือการเรียนออนไลน์ มีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน* ปรับปรุงสภาพ
ห้องเรียน สนับสนุนระบบการจะการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS)* และการ
เข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) (OUP, Cambridge, McGraw)* สนับสนุนระบบปฏิบัติการที่
สามารถจัดหลักสูตรได้ทั้ งแนวตั้งและแนวนอน* สนับสนุนงบประมาณให้กับสาขาวิชาที่ ใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเฉพาะ แม้จะมีผู้เรียนจ านวนไม่มากนัก เพ่ิมจ านวนเพ่ิมบุคลากรสาย
สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(1.1.3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเสริมการ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิมในห้องเรียน ประสานในกับมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงวิธีการจัดการปัญหา
ในรายวิชา มธ.ทั้งทางด้านถานที่ การสรรหาผู้สอนและมาตรการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนที่  
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสอนออนไลน์ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ทันสมัย 

(1.1.4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาหรือการติดต่อห้องเรียน ตารางสอนแทนอาจารย์ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและใช้ IT ได้ดี* 

(1.1.5) จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เหมือนเช่นที่คณะท าอยู่ เห็นว่าดี
แล้ว เช่น เสริมด้าน IT ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในองค์กร KM อัดวีดิโอเวลามีการ
อบรมต่างๆและน าไปเผยแพร่ภายหลัง จัดอบรมหรือปรับความรู้การสอนแบบใหม่ๆ ควรมีการจัด
อบรมเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ (เช่น โปรแกรมต่างๆ  ส าหรับการสอนออนไลน์) 
อย่างสม่ าเสมอ หรือจัดอบรม (tutorial) ในรูปแบบคลิปวิดีโอเพ่ือให้อาจารย์สามารถดูและเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าฟังอบรมตามวันเวลาจัดงาน จัดโครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่
บุคลากรในด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

   (1.1.6) จัดขนาดชั้นเรียนให้มีขนาดชั้นเรียนขนาดเล็ก ไม่เพ่ิม
จ านวนนักเรียน โดยเฉพาะในรายวิชาการด้านการเขียนภาษาต่างประเทศ* จัดสรรจ านวนกลุ่มสอนให้
เหมาะสมกับภาระงาน (4 กลุ่ม มากเกินไป) ให้มีแนวทางส่งเสริม ต าแหน่งผู้ช่วยสอนประจ าหลักสูตร 
ความยุติธรรมของจ านวนชั่วโมงการสอนชั่วโมงการสอนของครูชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ เช่น 
บางครั้งคือ 1: 4 บางครั้งไม่ให้ค่าตอบแทนกรณีของชั้นเรียนนอกหลักสูตรและการฝึกอบรมพิเศษ
ส าหรับนักศึกษา* 
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(1.1.7) การส่งข้อมูลวันสอบต่างๆ ควรท าเป็น online  และมี
ฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนและจ านวนผู้เรียน และสามารถดึงข้อมูลจากระบบพร้อมไว้เพ่ือให้กรอก
ได้สะดวก หาระบบช่วยแบ่งเบาภาระงานประกันคุณภาพ 

(1.1.8) ให้ความส าคัญกับการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ เพราะงาน
หลายอย่างก็ต้องใช้เจ้าของภาษาเป็นผู้ดูแล ขาดอาจารย์เจ้าของภาษา  การเรียนการสอนก็จะไม่มี
ประสิทธิภาพ การใช้ค่า FTES มาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาจัดสรรหรือไม่จัดสรรอัตรา การจ้าง
หรือไม่จ้างอาจารย์ต่างประเทศ นั้นยังไม่มีความเหมาะสมและไม่ยุติธรรมกับหลายหลักสูตร 

(1.1.9) พิจารณารวบหลักสูตรที่มีลักษณะหรือโครงสร้างวิชา
คล้ายคลึงกันไม่ต่ ากว่า 60% เข้าด้วยกัน (ให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน) เพ่ือแก้ปัญหาบางประการในการ
บริหารหลักสูตร เงื่อนไขการคงอยู่ของหลักสูตร และอัตราก าลัง มีรายวิชาหลายรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว หากมีการปรับรวมหลักสูตรก็สามารถปรับเนื้อหารายวิชาดังกล่าวให้มี
ความสอดคล้องครอบคลุมกับผู้เรียนที่อาจไม่ได้อยู่ในวิชาเอกเดียวกันได้ 

(1 .1 .10) อ่ืนๆ  ได้ แก่  สภาพแวดล้อมด้ าน เสี ย งด้ านนอก
มหาวิทยาลัย อาทิ เสียงดนตรี ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ 
 

  (1.2) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน  
(1.2.1) แบบปฏิบัติราชการ/การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  ไม่

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ อาจารย์ไม่เข้าใจทิศทางของคณะฯ ว่าต้องการอะไร 
ท าให้การท างานพิจารณาเฉพาะเพ่ือความก้าวหน้าและมั่นคงเฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่ได้มองภาพรวม 
มีระบบการประเมินการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรมกว่านี้ การประเมินการต่อสัญญาให้น้ าหนักกับการ
ท างานวิชาการมากกว่าการประเมินการสอนในการประเมินต่อสัญญา เพราะบางครั้งนักศึกษาก็
ประเมินด้วยอารมณ์  และอคติ  อาจารย์มีความกังวลเรื่องสัญญาที่ผูกกับต าแหน่งวิชาการ 
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลเป็นแบบ “กัลยาณมิตร” อาจารย์ที่ท างานไม่ว่าประเภทใดควรผ่าน
การประเมิน เนื่องด้วยเกณฑ์ในปัจจุบันส่งผลให้อาจารย์เลือกประเภทงานที่จะท าแล้วได้คะแนน ส่วน
ใดที่คะแนนเกินแล้ว เช่น งานคณะกรรมการต่างๆ ก็เลือกท่ีจะปฏิเสธ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะกระท าได้ แต่ไม่
เป็นธรรมต่อคณะฯ ปรับเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีคะแนนในส่วนภาระงานสอนมากข้ึน เพ่ือให้
ความส าคัญกับงานสอน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกมั่นคงกว่าเดิม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญา ควรมีสิ่งที่ทดแทน
การท างานวิชาการ เนื่องจากอาจารย์บางท่านถนัดการสอน และมีงานอ่ืนๆ ที่ต้องท า ขอให้พิจารณา
การแบ่งสัดส่วนในการประเมิน เช่นการให้น้ าหนักคิดคะแนนภาระงานวิชาการร้อยละ 40 นั้นอาจารย์
เห็นว่ามากเกินไป 
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ในส่วนของการประเมินของโครงการพิเศษนั้น อาจารย์เห็นว่า
คณะฯ ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มาบริหารโครงการถึงวิธีสนับสนุนอาจารย์ในโครงการ เกิดปัญหา 
เช่น ถ้าอาจารย์มีผลงานผ่านตามเกณฑ์ของคณะฯ แต่ผู้บริหารโครงการแสดงความไม่พอใจ ไม่เห็น
ด้วยกับเกณฑ์คณะ ท าให้อาจารย์รู้สึกไม่มั่นคงในการท างาน ความมั่นคงในการงานของอาจารย์ 
โครงการพิเศษต่ าเมื่อเทียบกับอาจารย์ที่ถูกบรรจุภายใต้ภาควิชา คณะฯ ควรพิจารณาวางแผนด้าน
ความก้าวหน้าของอาจารย์โครงการพิเศษ โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จและอาจต้องปิด
ตัวไป เพราะอาจารย์ยังมีความกังวลในเรื่องความชัดเจนของสังกัดที่จะย้ายไปหากโครงการปิดตัวไป  
และเสนอให้คณะฯ พิจารณาแผนการโยกย้ายอัตราก าลังคนในด้านนี้ 

ส่วนอาจารย์ชาวต่างชาตินั้นเห็นว่า มีระบบการประเมินส าหรับ
อาจารย์ชาวต่างประเทศที่ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม* การประเมินต่อสัญญาจ้างของอาจารย์ชาว
ต่างประเทศนั้น ขาดความโปร่งใส มีอคติ บางครั้งประเมินโดยเจ้าหน้าที่ส านักงาน* เงินเดือนที่ได้รับ
ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ ควร
ปรับระยะเวลาในสัญญาการปฏิบัติงานส าหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศให้นานขึ้น* ระยะเวลาในการ
ต่อสัญญาจ้างของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ท าให้อาจารย์รู้สึกไม่มั่นคง เพราะไม่สามารถรับประกันได้
ว่าจะได้ต่อสัญญาหรือไม่* รวมถึงการต่อสัญญาสองปีท าให้เกิดปัญหากับวีซ่า ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ* อาจารย์ชาวต่างประเทศมีความรู้สึกว่าตนเองมีความก้าวหน้าในอาชีพและ
ความมั่นคงในงานน้อยมาก* 

 (1.2.2) ส่งเสริมการท าต าแหน่งวิชาการ ต่อสู้กับเงื่อนไขที่ไม่เป็น
ธรรม หรือเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเอ้ืออ านวยให้คณาจารย์สายวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าในการ
ท างานเร็วขึ้น ง่ายขึ้น แต่ไม่เอ้ือต่ออาจารย์สายมนุษยศาสตร์ มีหน่วยงานที่ช่วยกระตุ้นความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การท าต าแหน่งทางวิชาการท าให้อาจารย์เกิดความกังวล เนื่องจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
เปลี่ยนเกือบทุกปี และมีแนวโน้มที่บีบคั้น กดดันให้อาจารย์ท างานวิชาการอย่างไม่เป็นสุข ต้องการให้
คณะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ เช่น การผลิตงานวิจัย 1 ชิ้นต่อปี ทั้งที่มีงานสอน งานบริหาร 
โดยเฉพาะในสายสังคมเป็นไปได้ยาก หากน ามาบังคับใช้ในการประเมิน ไม่ว่าจะแบ่งสายสอน สาย
วิชาการ ก็เป็นไปได้ยาก อาจส่งผลให้อาจารย์ส่วนใหญ่อาจถอดใจหรือไม่สามารถบรรลุเป้าได้ สุดท้าย 
ก็จะมีอัตราการลาออกหรือไล่ออกสูง ดังนั้นจึงควรมีการประชาพิจารณ์ก่อนรับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย หากเห็นว่ากฎนั้นดูไม่สมเหตุสมผล ให้อาจารย์ทุกคนมีสิทธิออกเสียง อาจท าเป็น
หนังสือเรียกร้องโดยมีคณะเป็นเจ้าภาพ 

ควรมีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ
แบบจับต้องได้ มีการท างานร่วมกัน ไม่เห็นด้วยกับการเปิดคลินิกวิจัยที่ “ฟังดูดี แต่ไม่มีใครไปใช้
จริงจัง” เพราะเมื่อคนมีผลงานก็สามารถขอต าแหน่งและต่อสัญญาได้  คณะฯ ก็ได้ผลงาน มี
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ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น เป็นความก้าวหน้าและมั่นคงส่วนบุคคลและส่วนรวมอย่างแท้จริง  ไม่ควรพยายาม
น าประเด็น ความเครียด ความกดดัน ความน่าเห็นใจมาน าหน้า แล้วพยายามแก้ปัญหาด้วยมาตรการ
ให้คนก้าวหน้าหรือมั่นคงแบบไม่ต้องออกแรงมาก เน้นความสบายใจ เนื่องจากความเสี่ยงจะมาอยู่ที่
องค์กร ในอนาคตอันใกล้คณะฯ จะล าบากจนไม่สามารถปกป้องไม่ได้ในที่สุด  

ควรมีกิจกรรมกระตุ้น ให้ก าลังใจผู้ที่รู้สึกกดดัน ประกอบกับใน
ปัจจุบันคนจบการศึกษาและมีคุณสมบัติสอนได้มีมากขึ้น ดังนั้นหากอาจารย์เกิดความรู้สึกกดดัน เช่น 
ไม่ชอบท าผลงาน ก็จะไม่สามารถอยู่ได้ ต้องยอมให้อาจารย์ออกไปเพ่ือให้อาจารย์ออกไปหางานที่
เหมาะกับตัวเอง “อย่ากลัวการลาออก” จนน ามาเป็นมาตรการที่ลดมาตรฐานต่างๆ ของส่วนรวมลง 
เพราะการตกมาตรฐานสากล (มาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอ่ืน) ย่อมดีกว่า การผ่านมาตรฐานที่ไม่ใช่
สากล (ตั้งเองและเบากว่าหน่วยงานอื่นๆ) 

สร้างวัฒนธรรมองค์กร/คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สนับสนุนการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์ใหม่ของคณะฯ 

 (1.2.3) นอกเหนือไปจากการต้องพยายามปฏิบัติงานให้ลุล่วงตาม
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าในปัจจุบัน  อาจารย์บางท่านมีความกังวลใจเรื่องนโยบายต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจไม่ได้สอบถามความต้องการจากคณะฯ หรือสาขาวิชาล่วงหน้า เช่น  เรื่องการ
จัดสรรทรัพยากรมนุษย์ การดึงต าแหน่งอาจารย์เกษียณกลับไปที่ส่วนกลาง การก าหนดเกณฑ์ภาระ
งานใหม่ ฯลฯ ท าให้อาจารย์รู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในการท างานเท่าที่ควร ดังนั้นคณะฯ จึงควรเป็น
ปากเสียงแทนอาจารย์และปกป้องผลประโยชน์ด้านการท างานของอาจารย์  ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ต่อการเรียนการสอน และหวนกลับมาเป็นประโยชน์ของคณะในที่สุด 

(1.2.4) เพ่ิมหน่วยงานรับปรึกษาปัญหาในการท างาน สร้างความ
มั่นคงด้วยการสนับสนุนทุนส าหรับการเข้าร่วมสัมมนาส าหรับชาวต่างชาติ* ให้โอกาสแก่อาจารย์
ชาวต่างชาติในการฝึกอบรมในระดับสูง* เห็นว่าการสนับสนุนทุนเพ่ือท าวิจัยและการเข้าร่วมประชุม
วิชาการของอาจารย์ชาวต่างชาติมีความยุ่งยากซับซ้อน* จัดพ่ีเลี้ยงช่วยวางแผนด้านความก้าวหน้า
และม่ันคงในหน้าที่การงาน 

(1.2.5) การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการโครงการพิเศษท าให้อาจารย์
ชาวต่างประเทศเกิดความรู้สึกเกิดความไม่ม่ันคง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ การจัดการ ทิศ
ทางการบริหาร 

(1.2.6) ส่งเสริมให้เวลาไปท างานวิชาการ  มากกว่างานสอน/
เอกสาร สร้างแรงจูงใจ ก าลังใจ สนับสนุนอาจารย์ในด้านนี้ เพราะกฎต่างๆ ในปัจจุบัน  บั่นทอน
ก าลังใจของคนท างานมากๆ เนื่องจากงานวิชาการเป็นดัชนีชี้วัดความเก้าหน้า/ความมั่นคงในการ
ท างานของบุคลากรสายวิชาการ ดังนั้นคณะฯ จึงควรพิจารณาปรับกระบวนการโครงสร้างการท างาน
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บางอย่างที่ช่วยปลดล็อคและส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีเวลาไปท างานวิชาการ คณะควรมีระบบหรือกลไก
บางอย่างเพ่ิมเติมในการควบคุมการบริหารงานในสาขาฯ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้ท างานวิชาการ 
มีผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้า ความรู้สึกม่ันคงในการท างานต่อไป  

 (1.2.7) บริหารงานให้คณะฯ ให้มีความมั่นคงทางการเงิน 
เนื่องจากในอนาคตจะเป็นเครื่องมือที่เสริมความมั่นคงของผู้ท างานในคณะฯ ได้ 

  (1.3) ด้านการวิจัย จากรายงานสรุปผลวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการ
ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย ซึ่งจัดท าโดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
คณะศิลปะศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยดังต่อไปนี้  

(1.3.1) ต้องการท าวิจัยทางด้านนวัตกรรม  
(1.3.2) ต้องการให้มีการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใน

การสร้างต ารา  
(1.3.3) ต้องการให้มีการจัด workshop ส าหรับผู้ที่มีแผนจะขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยค าปรึกษาเป็นรายกรณีไป เนื่องจากปัญหาของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
โดยอาจสอบถามแต่ละสาขาวิชาการว่ามีอาจารย์ที่จะมีแผนที่จะยื่นในปีนั้นๆ กี่คน แล้วจัดอบรมให้กลุ่ม
นี้เป็นล าดับแรก รวมถึงการกรอกเอกสาร การเตรียมเอกสาร และอ่ืนๆ เนื่องจากการจัดประชุมให้ข้อมูล 
ที่เคยจัดแต่เดิมมักจะได้ข้อมูลคร่าวๆ ไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะเจาะจงในกรณีของอาจารย์แต่ละท่าน  

(1.3.4) ต้องการให้มีกลุ่มวิจัย อาจารย์ที่ให้ค าปรึกษา เนื่องจากมี
รายละเอียด มีกระบวนการ มีข้อยกเว้นที่ซับซ้อน  

(1.3.5) ต้องการให้มีการอบรมให้กับอาจารย์ใหม่ โดยให้เน้นเรื่อง
กระบวนการวิจัย กระบวนการเขียนต ารา แนะน า “point of content” เช่น ในขั้นเริ่มต้นต้องติดต่อ
ใครบ้าง แนะน าในเรื่องของระยะเวลาในแต่ละ process โดยอาจจะจัดให้กับอาจารย์ใหม่ตั้งแต่ปีแรกของ
การเข้ามาท างานกจ็ะดีมาก  

(1.3.6) สนับสนุนในเรื่องของระบบพ่ีเลี้ยงวิจัย โดยอาจมอบหมายให้
ตั้งแต่ต้น การให้ค าปรึกษาการใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์สถิติข้ันสูง เช่น SEM  

(1.3.7) จัดให้มี working space ขึ้นเพ่ือสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้
เกิดการท างานการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ทางวิชาการ เนื่องจากในปัจจุบันอาจารย์มีห้องนั่งท างาน
ส่วนตัว ท าให้มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันไม่มากหรือแม้จะมีการพบเจอกันตามการประชุมต่าง ๆ แต่
หลายครั้งความคิดทางวิชาการใหม่ๆ เกิดขึ้นตอนที่มานั่งทานกาแฟ นั่งท างานจิปาถะ พูดคุยกันใน
อิริยาบถที่สบายและเป็นกันเอง  
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(1.3.8) ปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ระยะเวลาการท าวิจัยในกรณี
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ ช่วงระยะเวลาไม่เพียงพออาจมีภาระงานสอน งบประมาณในการท าวิจัย ด้าน
การจัดซื้ออุปกรณ์การท าวิจัย เนื่องจากการท าวิจัยในบางสาขาวิชาต้องใช้อุปกรณ์และข้อมูล ซึ่งมีราคา
สูง  

(1.3.9) ต้องการให้มีผู้ช่วยพิสูจน์ อักษร (proofread) ผู้ช่วยท า 
Artwork ที่มีทักษะดี รวมถึงการจัดอบรมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะด้านนี้ ให้อาจารย์มาเป็นผู้ช่วย
ของอาจารย์  

(1.3.10) ปรับเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการท าวิจัยหรือปรับตารางสอนเพ่ือให้อาจารย์ไม่ติดสอน หรือให้หยุด 1 ภาคเรียนเพ่ือน าเวลาภาค
เรียนนั้นๆ ไปท าวิจัยให้เสร็จเรียบร้อย หรือสร้างความเข้าใจเชิงรุกในแต่ละสาขา/หลักสูตร เกี่ยวกับ
ความจ าเป็นรีบเร่งในการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร การจัดสรรภาระงานให้มีเวลาท าวิจัย อาจารย์
หลายคนใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่ เพราะต้องรับผิดชอบงาน 
ต่าง ๆ ในสาขา 

 2) บุคลากรสายสนับสนุน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของบุคลากร
สายสนับสนุนประจ าปี 2562 พบว่าแต่ละหน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์มีความต้องการต่างๆ ดังนี้ 
   (2.1) ด้านการท างาน ได้แก่ (1) การท างานล่วงเวลาแบบเร่งด่วน ท าให้
ไม่ได้โอที รวมทั้งยังท าให้เกิดปัญหาครอบครัว ดังนั้นคณะควรสนับสนุนค่าโอที (2) ค่าท างานล่วงเวลา 
และเบี้ยประชุม ควรมีก าหนดเวลาที่จะได้รับให้ชัดเจน (3) การขอข้อมูลต่าง ๆ ควรให้เวลาในการ
ท างานอย่างเหมาะสม (4) การเข้าท างานควรมีความยืดหยุ่น (5) ต้องการให้เวลาในการเข้าสู่ระบบ 
Internet เพ่ิมขึ้นหรือสามารถใช้ได้ทั้งวัน (6) การเข้าไปดูงบประมาณ ต้องการให้ลงไว้ในเว็บไซต์ของ
คณะฯ เพ่ือที่บุคลากรจะสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลา (7) ควรมีระบบเงินส ารองจ่ายของคณะฯ 
ส าหรับค่าใช้จ่าย ค่าส่งเอกสาร (8) การประเมินการปฏิบัติงานให้มีรูปธรรมมากขึ้น (9) ต้องการให้
ยกเลิกระบบลงทะเบียนรับ-ส่งภายใน โดยให้เปลี่ยนมาเป็นการติดต่อโดยตรงผ่านระบบ e-office  
(10) ควรปรับให้มีช่องใส่เอกสาร mail box ของอาจารย์เหมือนเดิม (11) วารสารคณะ ควรได้รับการ
สนับสนุนทุก ๆ ด้านจากคณะโดยเฉพาะด้านบุคลากร อาทิ การเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ (12) คณะควร
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และสนับสนุนการตัดสินใจ (13) คณะควรจัดท าระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ (14) ควรมีห้องจัดเก็บเอกสารของคณะ  (15) 
ควรจัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์ (16) คณะควรมีมาตรการในการจัดการกับบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ใน
สถานที่ที่คณะก าหนดไว้ (17) หากห้องประขุมชั้น 2-3 (ท่าพระจันทร์) มีการใช้งาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้สามารถเตรียมได้ทัน (18) ควรมีการด าเนินการขออนุมัติโครงงานตามก าหนดระยะเวลาที่
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คณะฯ ได้ก าหนดไว้ และควรตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนน าส่ง และ (19) การท างานทุกอย่าง
ที่เก่ียวข้องกับการเงิน ควรท าตามข้องก าหนดและขั้นตอนที่ถูกต้อง 
   (2.2) ด้านการสวัสดิการและสุขภาพ ได้แก่ (1) เรื่องจากรถสวัสดิการมา
ช้า ท าให้บุคลากรมาช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ท าให้ไม่ได้ค่าเดินทาง 50 บาท ดังนั้นคณะควรแก้ระเบียบ
การตัดเงิน 50 บาท รวมถึงไม่ตัดคะแนนเลื่อนขั้นเงินเดือน (2) ควรเปลี่ยนเวลาการเข้าท างานเป็น
เวลา 8.00 น. แต่ไม่เกิน 8.30 น. (3) ควรปรับปรุงค่าเดินทางให้เท่ากับ 1,000 บาทเหมือนเดิม (4) 
บุคลากรเกิดความเครียดในการท างาน ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้นคณะควรจัดโครงการการจัดการ
ความเครียดจากการท างาน หรือมีนักจิตวิทยามาคอยให้ค าแนะน าและปรึกษา (5) สนับสนุนเงิน
ประสิทธิภาพเหมือนเดิมเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 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 ระดับน้ าตาลสูง การท างานของหัวใจ และควรเพ่ิมวงเงิน
ประกันสุขภาพ (2) คณะควรมีมาตรการในการจัดการกับการสูบบุหรี่ เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพ  (3) 
ควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศ (4) ควรมีต้นไม้เพ่ิมขึ้น (5) ปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็น (6) แก้ไขปัญหาฝุ่นในห้องท างาน (7) เก้าอ้ีท างานควรเอ้ือต่อ
สุขภาพที่ดี เหมาะกับการท างาน และ (8) เพ่ิมจ านวนห้องน้ าชาย  

(3.2) ด้านกายภาพ ได้แก่ (1) ลดความสูงของพาร์ทิชั่น (2) เพ่ิมแสงสว่าง 
ในห้อง (3) ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (4) ควรมีห้องทานอาหาร (5) ควรมีประตูแบบสแกนนิ้ว  
(6) ควรปรับปรุงอาคารให้มีเอกลักษณ์ (7) ควรออกแบบห้องให้เหมาะกับการใช้งาน (8) ควรมีการ
ซ่อมบ ารุงห้องน้ า (9) ควรมีการท าความสะอาดห้องน้ าอยู่เป็นประจ า และ (10) ปรับปรุงพื้นท่ีสูบบุหรี่ 
   (3.3) ด้านความปลอดภัย ได้แก่  (1) เพ่ิมกล้องวงจรปิด (2) ปรับปรุง
บันไดหนีไฟท่าพระจันทร์ (3) เพ่ิมไฟส่องสว่างตามบันได ตึก ห้องท างาน (4) จัดท าระบบการป้องกัน
การเข้ามาของบุคคลภายนอก (5) ปรับปรุงพ้ืนทางเดินบริเวณลานจอดรถให้ราบเรียบ และ (6) 
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
   (3.4) ด้านการประเมินผลงาน ได้แก่ (1) มีการประเมินที่เป็นธรรม (2) ลด
ความซับซ้อนในการประเมิน (3) การประเมินควรสะท้อนความจริง (4) การประเมินควรส่งเสริมให้คน
ร่วมแก้ไขปัญหาของคณะมากกว่าเอ้ือให้คนอยู่รอด และ (5) เพ่ิมกลไกผลักดันงานวิชาการที่เป็น
รูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน  
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   (3.5) ด้านการพัฒนาการท างาน ได้แก่ (1) ควรส ารวจความต้องการใน
การฝึกอบรมของบุคลากรให้มากขึ้น (2) ควรก าหนดเป้าหมายขององค์กร  และวางแผนให้บุคลากร
เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย (3) จัดพ้ืนที่ให้มีการพบปะกันข้ามสาขา (4) ประกาศตารางกิจกรรมก่อน  
3 เดือนเพ่ือการจัดตาราง (5) ลดจ านวนกิจกรรมลง เพราะบางครั้งมีกิจกรรมมากเกินไป และ (6) 
กิจกรรมควรตรงกับความต้องการหรือลักษณะงานที่ท า 
   (3.6) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ (1) ควรให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
(2) ควรสนับสนุนค่าสมาชิกฟิตเนส งานวิ่งต่าง (3) ควรมีการอบรมโยคะ นั่งสมาธิ (4) กิจกรรมบาง
กิจกรรมควรท าผ่านระบบทางไกล เพ่ือลดการเดินทางไปมาระหว่างวิทยาเขต และ (5) จัดให้ออก
ก าลังกายและหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ 
   (3.7) ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้แก่ (1) ควรจัดทัศนศึกษาเป็น
ประจ า (2) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของบุคลากร และ (3) อบรมกิจกรรมที่ไม่ใช่
วิชาการ เช่น การจัดดอกไม้  

(3.8) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้แก่ (1) ควรนัดพบกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
(2) กิจกรรมที่จัด หลายครั้งคนเข้าร่วมน้อยท าผู้จัดเกิดความท้อใจ (3) ลดความยุ่งยากในการท างาน
เอกสาร (4) ท าให้งานประกันคุณภาพมีความน่าสนใจ (5) เพ่ิมเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเดินทาง 
 และ (6) ลดบรรยากาศของการแบ่งแยกชนชั้น 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินแผนฯ และการทบทวน SWOT 

 
3.1 ผลการประเมินแผนฯ 
 จากการประเมินแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนนรวมเท่ากับ 
77.58 โดยมีคะแนนสูงกว่าผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ที่ได้คะแนนรวม 64.14 คะแนน ทั้งนี้ผลการ
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดทั้งท่ีผ่านและไม่ผ่านค่าเป้าหมายมีดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่า
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลด้าเนินงาน 
(12 เดือน) 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS  

  21.43      

 1.1  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
บัณฑิตตามคณุลักษณะ GREATS/Digital 
skills  

ร้อยละ 4.29 89.00 69.17  

 1.2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเข้าทดสอบ
คุณลักษณะ GREATS (Next Generation 
Leadership) /Entrepreneur /Digital 
skills 

คะแนน     ไม่ประเมินผลใน
ปีงบประมาณ 

2562 

 

 1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 
(CBT)  

คะแนน     ไม่ประเมินผลใน
ปีงบประมาณ 

2562 

 

 1.4 ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  ร้อยละ 4.29 96.29 95.26  

 1.5 ค่าเฉลีย่ผลประเมินการสอนของ
อาจารย ์ 

คะแนน 4.29 4.00 4.36  

 1.6 ร้อยละของอาจารย์วุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 4.29 34.72 34.18  

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

      93.00  

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

      1.00  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

      275.00  

 1.7 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาเอก  ร้อยละ 4.29 1.38 1.46  
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ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่า
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลด้าเนินงาน 
(12 เดือน) 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด ระดับ
ปริญญาเอก 

      57.00  

- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด       3898.00  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก 

  30.00      

 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์/เผยแพร่/จดัแสดง ใน
ฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ 
(Scopus) ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  

ร้อยละ 6.00 30.00 1.94  

- จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย/์นักวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติบน
ฐานข้อมูล Scopus 

      5.00  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/
นักวิจัยที่เผยแพร่ในระดบัความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

      0.00  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/
นักวิจัยที่เผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/
นานาชาติ 

      0.00  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงาน
จริง 

      257.00  

- จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง       1.00  

 2.3 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ/์งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ / ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง 
(Impact) / โครงการ Startup ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

เรื่อง/
ผลงาน 

6.00 12.00 6.00  

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์/ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาต ิ 

      2.00  
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ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่า
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลด้าเนินงาน 
(12 เดือน) 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

- จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์/ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาต ิ 

      0.00  

- จ านวนสิ่งประดิษฐ/์งานสรา้งสรรค์ ที่
น าไปใช้ประโยชน์/ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Impact) และแก้ปญัหา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาต ิ 

      0.00  

- จ านวนผลงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และ
การแก้ปัญหาของประเทศ 

      4.00  

- จ านวนนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย
รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และ
การแก้ปัญหาของประเทศ 

      0.00  

- จ านวนสิ่งประดิษฐ/์งานสรา้งสรรค์ ที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0) และการแก้ปญัหาของ
ประเทศ 

      0.00  

- จ านวนโครงการ  Startup ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

      0.00  

 2.4.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวจิัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ไดร้ับรางวัล
ระดับชาต ิและ/หรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   

ร้อยละ 6.00 4.00 0.00  

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาต ิ       0.00  

- จ านวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ด้รับรางวัล
ระดับชาต ิ

      0.00  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาต ิ

      0.00  

- จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ 

      0.00  

- จ านวนผลงานนวัตกรรมทีไ่ด้รับรางวัล
ระดับนานาชาต ิ

      0.00  
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ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่า
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลด้าเนินงาน 
(12 เดือน) 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
ระดับนานาชาต ิ

      0.00  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

      275.00  

- จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

      1.00  

 2.4.2 ร้อยละของจ านวนผลงานวจิัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลระดับชาต ิและ/หรือระดับ
นานาชาติ ต่อนักศึกษาท้ังหมด  

ร้อยละ 6.00 0.60 0.26  

- จ านวผลงานวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาต ิ

      10.00  

- จ านวผลงานวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับนานาชาต ิ

      0.00  

- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด       3898.00  

 2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

บาท/คน 6.00 19,067.00 6,573.64  

- เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

      1,696,000.00  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงาน
จริง 

      257.00  

- จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง       1.00  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย
ความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  15.00      

 3.1 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลา
ชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด   

ร้อยละ 3.00 0.92 1.49  

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ 
ระดับ ป.บัณฑิต 

      1.00  

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ 
ระดับปริญญาตร ี

      40.00  

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ       13.00  
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ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่า
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลด้าเนินงาน 
(12 เดือน) 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ระดับปริญญาโท 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ 
ระดับปริญญาเอก 

      4.00  

- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด       3898.00  

 3.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลีย่นที่
รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด  

ร้อยละ 3.00 6.00 5.67  

- จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่นที่รับเข้า
ทั้งหมด 

      57.00  

- จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่นที่ส่งออก
ทั้งหมด 

      164.00  

- จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด       3898.00  

 3.3 ร้อยละอาจารย์เตม็เวลาชาวต่างชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   

ร้อยละ 3.00 31.28 22.05  

- อาจารย์เตม็เวลาชาวต่างชาต ิ       54.00  

- อาจารย์ part-time ชาวต่างชาติ        2.67  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงาน
จริง 

      257.00  

 3.4.1 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยน
ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง  

ร้อยละ 1.50 11.00 3.89  

- อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาต ิfull-time       5.00  

- อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาต ิpart-
time 

      5.00  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงาน
จริง 

      257.00  

 3.4.2 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
ส่งออกต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง  

ร้อยละ 1.50 6.00 6.23  

- อาจารย์แลกเปลี่ยนทีส่่งออก full-time       15.00  

- อาจารย์แลกเปลี่ยนทีส่่งออก part-time       1.00  

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงาน
จริง 

      257.00  

 3.5 จ านวนผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือ ผลงาน 3.00 1.00 1.00  
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ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่า
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลด้าเนินงาน 
(12 เดือน) 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

กับหน่วยงานภายนอก  

- จ านวนผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

      1.00  

- หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

      0.00  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการเป็น 
“มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ที่ให้บริการ
วิชาการและบริการสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล 

  15.00      

 4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อ
สงัคมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และ
บรรลุวตัถุประสงค ์  

ชุมชน 7.50 5.00 5.00  

- จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

      5.00  

 4.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร [ 
admin 2019-06-07 09:35:55 ] 

ร้อยละ 7.50 85.00 82.53  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง 
ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

  10.00      

 5.2.1 ร้อยละของกิจกรรมด้าน 
Sustainable Development Goals (SDG) 
ที่ด าเนินการ  

ร้อยละ 1.67 100.00 100.00  

- กิจกรรมด้าน Sustainable 
Development Goals (SDG) ที่ด าเนินการ 

      10.00  

- กิจกรรมด้าน Sustainable 
Development Goals (SDG) ของ
หน่วยงาน 

      10.00  

 5.2.2 ร้อยละของกิจกรรมด้าน Smart 
Technology ที่ด าเนินการ  

ร้อยละ 1.67 100.00 100.00  

- กิจกรรมด้าน Smart Technology ที่
ด าเนินการ 

      6.00  

- กิจกรรมด้าน Smart Technology ของ
หน่วยงาน 

      6.00  
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ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล หน่วยนับ ค่า
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลด้าเนินงาน 
(12 เดือน) 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

 5.3 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทาง
การเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้รวม)  

ร้อยละ 1.67 ≤ 32.43 39.55  

- รายไดจ้ากงบคลัง       200,790,603.5
7 

 

- รายไดร้วม(งบคลัง+รายได้อื่นฯ)       507,709,225.5
7 

 

 5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย  

ค่าเฉลี่ย 1.67 83.74 82.40  

- ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
เฉลี่ย 

      82.40  

 5.5 การได้รับการยอมรับ /รางวลั /การ
รับรองมาตรฐานด้านการจัดการ  

หน่วยงาน/
รางวัล/

การรับรอง
มาตรฐาน 

1.67 1.00 1.00  

- การได้รบัการยอมรับ       1.00  

- รางวัล       0.00  

- การรับรองมาตรฐานด้านการจดัการ       0.00  

 5.6 การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานผล
ตัวช้ีวัดตามแผนฯ 12 ของ มธ.  

ร้อยละ 1.67 100.00 96.81  

 
3.2 ผลการทบทวน SWOT 
 จากการทบทวน SWOT ในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์โดยตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ ผู้บริหาร 
ภาควิชา สาขาวิชา โครงการพิเศษ งาน และกลุ่มงาน (ภาคผนวก 1) และจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ณ จังหวัดนครนายก ได้ผลการทบทวนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 3.2.1 จุดแข็ง และจุดอ่อน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. อาจารย์เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาที่เช่ียวชาญ 
2. ทุกหลักสูตรภาษาต่างประเทศ มีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ

ภาษา 
3. เจ้าหน้าท่ีคณะมีประสิทธิภาพในการท างานสูง 
4. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายและโดดเด่น เช่น ฝึกงาน 

วิจัย เป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม 

5. คณะมีระบบการสนับสนุน การด าเนินงานวิจัยอย่าง
เพียงพอ ทั้งงบประมาณและบุคลากร 

6. คณะมีหลักสูตรที่ส่งเสริมการท าวิจัยและการแลกเปลี่ยน
ของนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 

7. คณะมีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ ส าหรับ
ทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา  

8. คณะมี เครือข่ายนักศึกษาทั้ งภายในและภายนอกที่
เข้มแข็ง 

9. นักเรียนท่ีรับเข้ามาศึกษาต่อมีคุณภาพ 
10. คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
11. คณะมีท าเลที่ตั้งที่ดี ท้ังที่ท่าพระจันทร์และรังสิต  
12. คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. คณะมีสัดส่วนงานวิจัยจ านวนน้อยมากเทียบกับจ านวน
อาจารย์ 

2. คณะขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การ
ตัดสินใจ และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3. คณะขาดการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ดีพอ เช่น 
การเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก สื่อ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 

4. คณะขาดการปฏิบัติจริงในประเด็นส าคัญต่างๆ เช่น 
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

5. การจัดการหลักสูตรการอบรมของคณะยังไม่สามารถ
รักษาจ านวนผู้ เรียนตลอดหลักสู ตร และขยาย
กลุ่มเป้าหมายได้ 

6. คณะขาดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตหลังส าเร็จ
การศึกษา    

7. วัฒนธรรมองค์กรของคณะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ 

 
 3.2.2 โอกาสและภัยคุกคาม 
 

โอกาส  ภัยคุกคาม 
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสร้างโอกาสในด้านการตลาด 

(ประชาสัมพันธ์) และการสอนรูปแบบใหม่ เช่น สอน
ออนไลน์ 

2. นโยบายทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ท าให้เกิดความ
ต้องการในการเรียนสาขาวิชาต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์
มากขึ้น 

3. ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้เรียนท าให้กลุ่มลูกค้าที่ไม่เน้น

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายควบคุมอัตราก าลัง ท าให้ประสบ
ปัญหาในการบริหารอัตราก าลังของคณะ 

2. หลักสูตรมีคู่ แข่ งที่ มี ศักยภาพทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. จ านวนประชากรที่ลดลงอาจส่งผลให้ผู้สมัครลดลงใน
อนาคต 

4. ผู้เรียนแสวงหาความรู้ในรูปแบบอื่นมากข้ึนส่งผลต่อการ
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โอกาส  ภัยคุกคาม 
ปริญญามีมากขึ้น 

4. นโยบาย EEC ของรัฐบาล ท าให้เกิดตลาดงานมากขึ้น 
ส าหรับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 

5. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ 

6. ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ท าให้องค์ความรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์เป็น
ที่ต้องการของสังคม 

จัดการเรียนการสอนแบบเดิม  
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐด้านการจัดสรร

งบประมาณ และระเบียบการเงินการคลัง ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการการเงินของคณะ 

6. ภาครั ฐลดการสนั บสนุ นด้ านสั งคมศาสตร์ แล ะ
มนุษยศาสตร์ 

7. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบต่อโครงการบริการ
สังคม 

 

 
จากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว เมื่อน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Matrix Analysis) เพ่ือ

น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ได้ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Matrix Analysis) 

 O T 
S 1) ปรับปรุงระบบการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

โดยเน้นความเช่ียวชาญของคณาจารย์และการมี
อาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

2) เสรมิสร้างความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายภายใน
และภายนอกประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

3) พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมยัใหม ่

4) พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สอนรูปแบบใหม ่

5) เร่งรัดผลักดันงานวิจัย/นวตักรรมและงาน
สร้างสรรค์ทีส่อดคล้องกับนโยบายชาติหรือจุดเด่น
ของคณะ/มหาวิทยาลยั รวมถึงต่อยอดงานวิจัย/
นวัตกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และการประกวด
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสรา้งสรรคไ์ปสู่
ระดับนานาชาติ   

6) พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธุ์ GREATS 
/Entrepreneur & Startup 

7) ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัคร การให้ทุน และการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรเพื่อให้ไดผู้้สมคัรที่มีความ

1) เร่งรัดผลักดันการน าระบบและกลไกการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลศิ (EdPEx) มาใช้ในการ
บริหารบุคลากร 

2) ขยายตลาดเพื่อเพ่ิมฐานผู้เรียนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

3) ขยายช่องทางการหารายได้และปรับปรุงวิธีการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 



44 
 

 O T 
โดดเด่น 

8) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสถานท่ีตั้ง
และพัฒนาลักษณะทางกายภาพของคณะเพื่อเอื้อ
ต่อการบริการทางวิชาการ 

W 1) เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ
และบรรยากาศในการท าวิจัย 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) เสรมิสร้างความรู้และเร่งรดัผลักดนัการน าแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ

4) ปรับปรุงรูปแบบการจัดหลักสูตรการอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5) พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กร 

- 
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บทที่ 4  
แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ 

 
4.1 ปรัชญา 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต 
และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
4.2 วิสัยทัศน์ 
 “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  
 
4.3 ค่านิยมองค์กร 1 

“เคารพร่วมใจบนความหลากหลาย” 
“In diversity we respect and collaborate” 

 
บนความหลากหลาย เราจะ “ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน” (Respect) และจะ 

“ท างานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก ด้วยความรู้สึกเป็น
เจ้าของ” (Collaborate) 
  
4.4 พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการแก่สังคมไทยและสังคมโลก 
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศและโลก รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
                                                           

1 ค่านิยมองค์กร หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังขององค์กร เปรียบเสมือนเสาหลักที่ยึดโยงให้  องค์กรและ
บุคลากรปฏิบัติตาม เพื่อสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ชี้น าการตัดสินใจของบุคลากรว่าอะไรควรท า และอะไรไม่ควรท า 
เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่กลมเกลียวและกลมกลืนในการท างาน และ
แนวทางในการปรับตัวเพื่อให้เกิด Organizational fit ด้วย (ที่มา: http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1511-file.pdf) 

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1511-file.pdf
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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 
       เป้าประสงค์ สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝัง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มธ.) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสอนรูปแบบใหม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การสอนรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธุ์ 
GREATS/Entrepreneur & Startup 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตตามคุณลักษณะ GREAT (ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย) 
ตัวช้ีวัดที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเข้า
ทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next 
Generation Leadership) /Entrepreneur 
/Digital skills (ตัวชี้วัดมหาวทิยาลัย) 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายตลาดเพ่ือเพ่ิมฐานผู้เรียนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลา
ชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด (ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย)  

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัคร การให้
ทุน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือให้ได้
ผู้สมัครที่มีความโดดเด่น 

ตัวช้ีวัดที่ 5 สัดส่วนของจ านวนผู้สมัครในรอบ 
portfolio ต่อจ านวนผู้สมัครที่รับจริง 
 

 
 4.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
        เป้าประสงค์ ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและน าไปใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน (มธ.) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติ
หรือจุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงต่อ
ยอดงานวิจัย/นวัตกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และ
การประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ไปสู่ระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์วิจัยหลักของชาติ (ตัวชี้วัดคณบดี) 
ตัวช้ีวัดที่ 2  จ านวนงานวิจัยที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ก่อให้เกิด
รายได้ (ตัวชี้วัดคณบดี) 
 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยด้วยการสร้าง
แรงบันดาลใจและบรรยากาศในการท าวิจัย 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดงใน
ฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ต่อ
อาจารย์ประจ า และ/หรือนักวิจัยประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 

 
4.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

   เป้าประสงค์ ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (มธ.) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กร/
เครือข่ายภายในและภายนอกประเทศที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก (ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย) 

 
 4.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งเน้นคุณภาพการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 
   เป้าประสงค์ 
     1. คณะฯ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียน
การสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ (มธ.) 
     2. ให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม (มธ.) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบการจัดหลักสูตรการ
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของจ านวนผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเมื่อเทียบกับ
ก่อนปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดเด่น

ของสถานที่ตั้งและพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
ของคณะเพ่ือเอ้ือต่อการบริการทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์โดยเน้นความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์และการมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 
กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรเพ่ือรับใช้สังคม 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสียที่มีต่อการด าเนินงาน ของคณะฯ 

 
 4.5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
   เป้าประสงค์ พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืน (มธ.) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาย
สนับสนุน (ตัวชี้วัดคณบดี) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของคณะฯ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดผลักดันการน าระบบและกลไก
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้
ในการบริหารบุคลากร 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การได้รับการยอมรับ/รางวัล/การ
รับรองมาตรฐานด้านการจัดการ (ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย) 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 

กลยุทธ์ที่ 5 ขยายช่องทางการหารายได้และ
ปรับปรุงวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ทางการเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้รวม) 
(ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดัน
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรที่มีต่อแผนกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์
เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด 

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

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ย 3: การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ย4: การสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม 
 

ย 2: การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ย.1: ด้านความ
มั่นคง 

ย 3: การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

ย 6: การปรับ
สมดลุและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

ย 1: ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการและ
รองรับการพัฒนา
ประเทศ 
ย 2: หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้
ย 8: สร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

ย 10: การวิจัยเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มขดี
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 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ย 1: สร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS 
 
 

ย 2: สร้างสรรค์
งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาต่อสังคมไทย
และสังคมโลก 

ย 3: สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังภายใน
และภายนอก
ประเทศ 

ย 4: มุ่งเน้น
คุณภาพการ
ให้บริการ
วิชาการและ
บริการสุขภาพ
ที่ได้
มาตรฐานสากล 

ย 5: มุ่งสู่
ความมั่นคง 
และยั่งยืน 
ด้วยการ
บริหารจดัการ
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
ร่วมมือท้ังภายใน
และภายนอก
ประเทศ 

ย 4: มุ่งเน้น
คุณภาพการ
ให้บริการ
วิชาการแก่
สังคม 

ย 5: มุ่งสู่
ความมั่นคง 
และยั่งยืน 
ด้วยการ
บริหารจดัการ
ที่ทันสมัย 
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4.7  แผนที่กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2564 
วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชัน้เลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์ 

ย1: สร้างบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ GREATS 

ย2: สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชงิ
พัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 

ย3: สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

ย 4: มุ่งเน้นคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ย 5: มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรยีน
การสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) โดย
ใช้เทคโนโลยเีพื่อการสอน
รูปแบบใหม ่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรม
สร้างคนพันธุ์ GREATS 
/Entrepreneur & Startup 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายตลาดเพื่อ
เพิ่มฐานผู้เรียนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับสมคัร การให้ทุน และการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรเพื่อให้
ได้ผูส้มัครที่มีความโดดเด่น 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดผลักดันงานวิจยั/
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายชาติหรือจุดเด่น
ของคณะ/มหาวิทยาลยั รวมถึงต่อยอด
งานวิจัย/นวัตกรรม ส่งเสรมิการ
เผยแพร่และการประกวดผลงานวจิัย/
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ไปสูร่ะดับ
นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสดัส่วนงานวิจัยดว้ย
การสร้างแรงบันดาลใจและบรรยากาศ
ในการท าวิจัย 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เสรมิสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กร/
เครือข่ายภายในและ
ภายนอกประเทศท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบ
การจัดหลักสตูรการอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด   
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์จุดเด่นของ
สถานท่ีตั้งและพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพของคณะเพื่อเอื้อ
ต่อการบริการทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยเน้นความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์และ
การมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ภาษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดภีายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดผลักดันการน าระบบและ
กลไกการพัฒนาองค์กรสู่ความเปน็เลิศ 
(EdPEx) มาใช้ในการบริหารบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
กลยุทธ์ที่ 5 ขยายช่องทางการหารายได้และ
ปรับปรุงวิธีการใช้งบประมาณใหม้ี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 6 เสรมิสร้างความรู้และเร่งรัด
ผลักดันการน าแผนกลยุทธไ์ปสู่การปฏิบัต ิ

การแสวงหารายได้ เพ่ือสนับสนนุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
การจัดการความรู้  
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แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสอนรูปแบบใหม่ 

แผนงานจัดการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทาง 
Active Learning 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ 

งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรมสร้างคนพันธุ์ 
GREATS/Entrepreneur & Startup 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานในที่
ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
2. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 

 
 
งบกองทุนค่าธรรมเนียม 

 3. โครงการส่งเสริมความถนัดและพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา งบกองทุนค่าธรรมเนียม 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
 4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างานของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา งบกองทุนค่าธรรมเนียม 

 5. โครงการฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ งบรายได้หน่วยงาน 

 6. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา 

งบรายได้หน่วยงาน 

 7. โครงการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา 

งบรายได้หน่วยงาน 

 8. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการหรือ
กิจกรรมระหว่างนักศึกษาใน ASEAN เอเชีย และ
นานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ งบรายได้หน่วยงาน 

 แผนงานกิจการการศึกษา 
9. โครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายตลาดเพ่ือเพ่ิมฐานผู้เรียนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการจัดท าหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอก
เกาหลีศึกษา 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแบบสอง

ปริญญาในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยใน
เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งบรายได้หน่วยงาน 

 3. โครงการศิลปศาสตร์สัญจรภายในและภายนอก
ประเทศเพ่ือเพ่ิมฐานผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร งบรายได้หน่วยงาน 

 4. โครงการพัฒนารายวิชาเพ่ือขยายฐานผู้เรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา 

งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัคร การให้
ทุน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือให้ได้
ผู้สมัครที่มีความโดดเด่น 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการรับสมัครบัณฑิตออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา 

งบรายได้หน่วยงาน 

 3. โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา ป.โท - 
เอกที่มีความโดดเด่น 

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา 

งบรายได้หน่วยงาน 

 4. โครงการแนะแนวข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ งบรายได้หน่วยงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายชาติหรือ
จุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมถึงต่อยอด
งานวิจัย/นวัตกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และการ
ประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ไปสู่ระดับนานาชาติ 

แผนงานวิจัย 
1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ประชุมกับภายนอกองค์กรเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่า
พระจันทร์และบัณฑิตศึกษา 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการสนับสนุนการท าวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม และ รองคณบดี
ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และ
บัณฑิตศึกษา 

งบกองทุนวิจัย และงบ
รายได้หน่วยงาน 

 3. โครงการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับ
นักวิจัยภายนอกคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งบกองทุนวิจัย 

 4. โครงการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งบกองทุนวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยด้วยการสร้างแรง
บันดาลใจและบรรยากาศในการท าวิจัย 

แผนงานวิจัย 
1. โครงการศิลป์เสวนา 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการท า
วิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

งบกองทุนวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กร/
เครือข่ายภายในและภายนอกประเทศที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการประชุมทางวิชาการหรือกิจกรรมทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายภายในและภายนอก
ประเทศ 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการเจรจา ลงนาม ติดตามและพัฒนา 
MOU กับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
และบัณฑิตศึกษา 

งบรายได้หน่วยงาน 

 3. โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะต่างประเทศ 
(visiting professor + fellowship) 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ งบรายได้หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบการจัดหลักสูตรการ
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
1. โครงการบูรณาการงานบริการ 

 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของสถานที่ตั้งและพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
ของคณะเพ่ือเอ้ือต่อการบริการทางวิชาการ 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือให้เอ้ือต่อการบริการทางวิชาการ 

 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ท่าพระจันทร์และบัณฑิตศึกษา 

 
งบรายได้หน่วยงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

 2. โครงการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม  

งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์โดยเน้นความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์และการมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
1. โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ผู้ที่
สนใจ 

 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรเพ่ือรับใช้สังคม 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการบริการ
สังคม (Service Learning) 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการให้บริการชุมชนโดยรอบคณะศิลปศาสตร์
ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม 

งบรายได้หน่วยงาน 

 3. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์คลัง
สมองทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Think 
Tank Academy for Life-long Learning: TALL) 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม 

งบรายได้หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะ
ศิลปศาสตร์ 
 
 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
 แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา 

2. โครงการอนุรักษ ์บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอด 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร (ระยะที่ 
2) 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการจัดท าระบบเอกสารค าร้องออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดผลักดันการน าระบบและกลไก
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้
ในการบริหารบุคลากร 

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางต าแหน่งงาน
ของบุคลากร 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการส ารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

งบรายได้หน่วยงาน 

 แผนงานบริหาร 
3. โครงการการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรโดย
ใช้กลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 4. โครงการสัมมนาแผน โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม การเงิน งบประมาณและบัญชี 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม 

งบรายได้หน่วยงาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอน
ด าเนินงานออนไลน์ 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรงานบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
และบัณฑิตศึกษา 

งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 5 ขยายช่องทางการหารายได้และ
ปรับปรุงวิธีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการจัดสัมมนา/บรรยายทางวิชาการด้าน
ความเสี่ยงด้านการเงิน และการจัดท างบประมาณ 

 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม 

 
งบรายได้หน่วยงาน 

 2. โครงการสอบทานการท ารายงานบัญชี และการ
สอบบัญชีประจ าปี 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการ
สังคม 

งบรายได้หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดัน
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนงานบริหาร 
1. โครงการเสริมสร้างความรู้และเร่งรัดผลักดันการ
น าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงาน 

 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 

 
งบรายได้หน่วยงาน 
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