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สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
  
บทที่ ๒ บริบท/สภาพแวดล้อมขององค์การ ๓ 
  
บทที่ ๓ สภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย ๑๓ 
  
บทที่ ๔ ความต้องของผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง ๔๑ 
  
บทที่ ๕ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ๕๓ 
  
บทที่ ๖ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT) และ TOWS Matrix ๘๓ 
  
บทที่ ๗ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ๑๑๑ 
 
บรรณานุกรม 

 

 



๑ 
 

 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 
 แผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนเพ่ือน าองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการใน
อนาคต การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์กร เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้องค์กร
สามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน เนื่องจากการวางแผนกล
ยุทธ์เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรเองและการวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ แผนกลยุทธ์จึงใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน สถานการณ์ต่างๆ ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการด าเนินงานของคณะฯ อาทิ การแพร่ระบาดของโรค การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่งผลต่อจ านวนการรับเข้า การคงอยู่และการ
จบการศึกษาของนักศึกษา ประกอบกับภาวะการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่มีมากขึ้น  

ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเห็นความส าคัญดังกล่าวจึง
ได้จัดท าแแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) 
ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร ์
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑.๒ .๑ เพ่ือทบทวนบริบทเชิงนโยบายที่มีผลต่อแนวทางพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

๑.๒.๒ เพ่ือรับฟังความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อแนวทางพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

๑.๒.๓  เพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) 
 
๑.๓ ขั้นตอนด ำเนินงำน 
 ๑.๓.๑ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๗๐) 



๒ 
 

 
 

 ๑.๓.๒ ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนของบุคลากรของคณะเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
๑.๓.๓ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์บริบท/สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งนโยบาย

ระดับประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นโยบายของผู้บริหาร ผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาปริญญาตรี ผู้ปกครอง นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้ใช้บริการวิชาการ (โครงการบริการสังคมการ) เด็กนักเรียน นักศึกษาปริญญาตรีที่จะ
ศึกษาต่อ รวมถึงผลการประเมินแผนกลยุทธ์ฯ และผลประเมิน EdPEx ที่ผ่านมา 
 ๑.๓.๔ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดประชุมเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ของคณะฯ  

๑.๓.๕ คณะท างานวิเคราะห์ TOWS Matrix  
๑.๓.๖ จัดท าร่างยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
๑.๓.๗ ผู้บริหาร คณะท างาน ประชาคม ผู้บริหารคณะฯ พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ และกล

ยุทธ์ 
 ๑.๓.๘ ประกาศใช้แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์แต่ละกลุ่มได้
รับทราบแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งประเมินผลการรับรู้แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ต่อไป 
 ๑.๓.๙ ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑.๑ กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฉบับที่ ๑๓ 

 
แต่งต้ัง

คณะท างาน 

 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหบ์ริบท/
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 
วิเคราะห์ 
SWOT 

 
วิเคราะห์ 

TOWS Matrix 

 
จัดท าร่าง
ยุทธศาสตร ์

 
พิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ ์

 
ทบทวนแผน 

 
ประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

 

 
ประกาศใช้
แผนกลยุทธ ์



๓ 
 

บทท่ี ๒ 

บริบท/สภาพแวดล้อมขององค์การ 

 
๒.๑ สภาพแวดล้อมขององค์การ 

๒.๑.๑ หลักสูตร และบริการ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตร และบริการประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
๑) หลักสูตร 

(๑.๑) ระดับปริญญาตรี ๑๙ หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรภาษาไทย ๑๖ หลักสูตร 
(ภาคปกติ ๑๔ หลักสูตร และภาคพิเศษ ๒ หลักสูตร) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๓ หลักสูตร  

(๑.๒) ระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑ หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑๐ 
หลักสูตร (ภาคปกติ ๗ หลักสูตร และภาคพิเศษ ๓ หลักสูตร) และหลักสูตรปริญญาเอก ๓ หลักสูตร (ภาคปกติ 
๒ หลักสูตร และภาคพิเศษ ๑ หลักสูตร) โดยมีจ านวนนักศึกษาดังตารางที่ P๑  
 
ตารางที่ ๒.๑ จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
 

ระดับ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตรี ๒,๐๕๒ ๑,๖๓๒ ๘๔๕ ๓,๖๘๔ 
บัณฑิตศึกษา ๑๔๗ ๑๒๖ ๖๒ ๒๗๓ 

 ปริญญาโท ๑๒๗ ๑๓๓ ๒๙ ๒๒๐ 

 ปริญญาเอก ๒๐ ๓ ๓๓ ๕๓ 

รวม ๒,๑๙๙ ๘๕๑ ๙๐๗ ๓,๙๕๗ 
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๔ 
 

ภาพที่ ๒.๑เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเมื่อ
เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ที่ก าหนดของทั้งสามกลุ่ม 

ภาพที่ ๒.๒เปรียบเทียบอัตรารับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

  
ภาพที่ ๒.๓ ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีท่ีผ่านมาตรฐาน  ภาพที่๒.๔ ค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร

ปริญญาตร ี

 

  
ภาพที่๒.๕ ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่าน
มาตรฐาน 

ภาพที่ ๒.๖ ค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 
ภาพที่ ๒.๗เปรียบเทียบร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งสามกลุ่ม 
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๕ 
 

๒) บริการสังคม คณะฯ มีการให้บริการแก่สังคมท้ังในรูปของ  
(๒.๑) วารสารวิชาการ คณะฯ บริการวารสารวิชาการ ๕ ฉบับ ซึ่งได้รับการ

ประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ ถึง ๓ วารสาร ได้แก่ 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารภาษาศาสตร์ และวารสาร JSEL (Journal of Studies 
in the English Language) และฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ จ านวน ๒ วารสาร ได้แก่ วรรณวิทัศน์ และวารสาร
ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์  
 

  
ภาพที่ ๒.๘ จ านวนบทความของบุคลากรภายในที่ส่งมาลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการของคณะฯ 

ภาพที่ ๒.๙ จ านวนบทความของบุคลากรภายนอกที่ส่งมาลง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของคณะฯ 

 
 

(๒.๒) โครงการบริการเพื่อสังคมแบบเก็บค่าธรรมเนียมและไม่เก็บค่าธรรมเนียม  
คณะฯ มีโครงการบริการเพ่ือสังคมทั้งแบบเก็บค่าตอบแทน ได้แก่ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ  โครงการ
การให้บริการของศูนย์การแปลราชนครินทร์ และโครงการบริการเพ่ือสังคมแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่  
โครงการอบรมออนไลน์ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก และโครงการศิลป์เสวนา  
 

 
 

ภาพที่ ๒.๑๐ จ านวนผู้ที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคมแบบ
เก็บค่าธรรมเนียม 

ภาพที่ ๒.๑๑ จ านวนผู้ที่มาลงทะเบียนเรียนโครงการบริการสังคม
แบบไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
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๖ 
 

  
ภาพที่ ๒.๑๒ จ านวนชุมชนที่เข้ามารับบริการทางสังคม ภาพที่ ๒.๑๓ จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการศิลป์เสวนา 

 
๒.๑.๒ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม  

ภายใต้แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะฯ มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และสมรรถนะหลักดังนี้  
  ๑) พันธกิจ คณะฯ มีพันธกิจหลัก ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การจัดการศึกษาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม (๒) การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการแก่สังคมไทย (๓) 
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และ (๔) ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
  ๒) วิสัยทัศน์ เนื่องจากบริบทด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจดังกล่าว คณะฯ จึงมีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ วิสัยทัศน์ของคณะฯ ได้แก่ “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันดับ
หนึ่งของประเทศทางด้านมนุษยศาสตร์” อย่างไรก็ดีจากการทบทวนสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้ในปัจจุบัน 
คณะฯ ได้ปรับวิสัยทัศน์มาเป็น “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของ
ประเทศด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์” 
  ๓) ค่านิยม ได้แก่ “เคารพร่วมใจบนความหลากหลายทางวิชาการ” “In diversity we 
respect and collaborate”  
  ๔) สมรรถนะหลัก  เนื่องจากคณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่ มุ่ งความเป็นเลิศด้าน
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านภาษา ดังนั้นความสามารถขององค์กรที่ท าให้คณะฯ มีความ
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ AID ได้แก่ Academic Support (A), 
Internalization (I) และ Diversity (D) โดย 

Academic Support (A): คณะศิลปศาสตร์มีคณาจารย์และมีหลักสูตรที่พร้อมให้การ
สนั บสนุ นการสร้ า ง คว าม เป็ น เ ลิ ศท า งวิ ช า การ ให้ แ ก่ นั ก ศึ กษ าคณะศิ ลปศาสตร์   นั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสังคมของผู้เรียนรู้ภายนอก ปัจจุบันรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์จ านวนหนึ่ง
เป็นวิชาบังคับตามโครงสร้างของหลักสูตรคณะต่างๆ โดยเฉพาะคณะด้านสังคมศาสตร์ และมีนักศึกษาต่าง
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๗ 
 

คณะมาลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะฯเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้คณะฯยังดูแล
รายวิชาที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอาเซียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่
ให้บริการด้านวิชาการแก่บุคคลภายนอกได้รับความนิยมและมีผู้ เรียนเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

Internationalizaton (I): คณะศิลปศาสตร์มีบุคคลกร องค์ประกอบด้านหลักสูตร และ
บรรยากาศของความเป็นนานาชาติ ด้านบุคคลกรมีอาจารย์ชาวต่างประเทศมากถึง ๕๐ คน ด้านหลักสูตร
นอกเหนือการมีหลักสูตรภาคปกติด้านภาษาต่างประเทศแล้ว ยังมีหลักสูตรพิเศษที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ในทุกระดับการศึกษาจ านวน ๔ หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งขาเข้าและขาออกจ านวนมาก มีการ
เชิญ Visiting Professor และการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
นานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 

Diversity (D): คณะศิลปศาสตร์มีจุดเด่นด้านความหลากหลายทางวิชาการ ปัจจุบันมี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมกันถึง ๓๐ หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการองค์ความรู้ทาง
วิชาการที่หลากหลาย  นอกจากความโดดเด่นด้านภาษาไทย ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก  ภาษาที่ใช้ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาศาสตร์ และวรรณคดีแล้ว ยังมีหลักสูตรด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
อาณาบริเวณศึกษา และหลักสูตรที่มีบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์กับสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น 
หลักสูตรจิตวิทยา ภูมิศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถให้ความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
และปัญหาต่างๆของสังคมผ่านทางงานวิชาการและสื่อมวลชนอย่างสม่ าเสมอ   
 

๒.๑.๓ ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
  คณะฯ มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น ๓๕๙ คน โดยมีบุคลากรสายวิชาการมากกว่าสาย
สนับสนุน (๒๕๑ คน และ ๑๐๘ คน) (๖๙.๙%) ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการเกือบครึ่งหนึ่ง (๔๗.๘%) 
Generation Y (๒๕-๔๐ ปี) มากกว่าครึ่งหนึ่ง (๖๒.๕%) ยังมีระดับการศึกษาต่ ากว่าระปริญญาเอก และ
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (๕๕.๘%) ยังไม่มีต าแหน่งวิชาการ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนจ านวนครึ่งหนึ่ง (๕๒.๘%) อยู่
ในช่วง Generation Y เช่นเดียวกัน (๕๒.๘%) โดยเกือบทั้งหมด (๘๒.๔%) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
สูงกว่าปริญญาตรี และมากกว่าครึ่งหนึ่ง (๖๘.๕%) อยู่ในระดับปฏิบัติการ (ตารางที่ P๒-P๓) 
 
ตารางที่ ๒.๒ ประเภทของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามอายุ ประเภท ระดับการศึกษา และต าแหน่งทาง
วิชาการ (คน) (๒๕๑ คน)  



๘ 
 

ประเภท อาย ุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ รวม 
๒๕-
๔๐ ปี 

๔๑-
๕๐ ปี 

๔๑-
๖๐ ปี 

๖๑-
๗๐ 
ปี 

ต่ ากว่า
ปริญญา

เอก 

ปริญญา
เอก 

ไม่มี
ต าแหน่ง
วิชาการ 

มี
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชาวไทย ๑๐๐ ๖๑ ๔๓ - ๑๒๐ ๘๔ ๑๐๐ ๑๐๔ ๒๐๔ 
ชาวต่างประเทศ ๒๐ ๑๓ ๘ ๖ ๓๗ ๑๐ ๔๐ ๗ ๔๗ 

รวม ๑๒๐ ๗๔ ๕๑ ๖ ๑๕๗ ๙๔ ๑๔๐ ๑๑๑ ๒๕๑ 
ร้อยละ ๔๗.๘ ๒๙.๕ ๒๐.๓ ๒.๔ ๖๒.๕ ๓๗.๕ ๕๕.๘ ๔๔.๒ ๑๐๐.๐ 

 
 
ตารางที่ ๒.๓ ประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน 
(คน) (๑๐๘ คน)   

ประเภท อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการท างาน 
๒๕-
๔๐ ปี 

๔๑-
๕๐ ปี 

๕๑-
๖๐ ปี 

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรีถึงสูง

กว่า 

ต่ ากว่า
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

ระดับ
ปฏิบัต ิ
งาน 

ระดับ
ปฏิบัต ิ
การ 

สูงกว่า 

รวม ๕๗ ๒๗ ๒๔ ๑๙ ๘๙ ๑๙ ๒ ๗๔ ๑๓ 
ร้อยละ ๕๒.๘ ๒๕.๐ ๒๒.๒ ๑๗.๖ ๘๒.๔ ๑๗.๖ ๑.๙ ๖๘.๕ ๑๒.๐ 

 

 
 

ภาพที ่๒.๑๔ ร้อยละของอาจารย์วุฒิปรญิญาเอก ภาพที ่๒.๑๕ จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 
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๙ 
 

  
ภาพที ่๒.๑๖ จ านวนอาจารย์ชาวไทยทีไ่ด้รับต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ภาพที่ ๒.๑๗ จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ได้รับต าแหน่งวิชาการ

ที่สูงขึ้น 

  
ภาพที่ ๒.๑๘ อัตราส่วนของอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

ภาพที ่๒.๑๙ จ านวนอาจารย์ที่มีบทบาทในสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ 
หรือจ านวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นผู้พดูหลักในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

ภาพที ่๒.๒๐ อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ  

 
๒.๑.๔ สินทรัพย ์ 

สินทรัพย์ของคณะศิลปศาสตร์ประกอบไปด้วย อาคารสถานที่ พ้ืนที่ใช้สอย เทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ท่ีส าคัญ ดังตารางต่อไปนี้  
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๑๐ 
 

 
ตารางที่ ๒.๕ สินทรัพย์ของคณะศิลปศาสตร์  

อาคารสถานที่ พื้นที่ใช้สอย เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
อาคารศิลปศาสตร์ที่
ท่าพระจันทร์และ
ศูนย์รังสิต 
 
 
 

 ส านักงาน ห้องบรรยาย ห้องประชุม  

 ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา และ
สนับสนุนการวิจัยฯ  

 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ และจิตวิทยา 

 ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทาง
ภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก 
(MARCS -CILS NOKHOOK 
BABYLAB)  

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ห้อง common room ส าหรับ
กิจกรรมให้นักศึกษา  

 ลานเวทีแสดงกิจกรรม 

 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ครอบคลุมพร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในคณะ ได้แก่ 
ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบ
ฐานข้อมูลงานสารบรรณ ระบบ
ฐานข้อมูลภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการ 

 เทคโนโลยีใยแก้วน าแสง เทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย             

 ระบบกล้องวงจรปิด -software 

 
๒.๑.๕ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินงานตามพันธกิจภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ ๒.๖ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 

ด้าน กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
ด้านการศึกษา • พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๒) 

• พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒๕๕๓) 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

• ประกาศกระทรว งศึ กษาธิ ก า ร เกี่ ย วกั บ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ 



๑๑ 
 

ด้าน กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 

• พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘   
ด้านการวิจัย • ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 

และของคณะ 

• จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ด้านการบริการสังคม • พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๕๘) 

• พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

• ระเบียบการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 

• พ.ร.บ. ประกันสังคม 

• กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และ
งบประมาณของส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 
๒.๒ ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

๒.๒.๑ โครงสร้างองค์การ  
คณะฯ มีโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานเลขานุการ

คณะฯ ดังนี้  
 

 
ภาพที่ ๒.๒๑ โครงสร้างการบริหารของคณะศิลปศาสตร์ 
 



๑๒ 
 

 
ภาพที่ ๒.๒๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 
 



๑๓ 

 

บทที่ ๓ 
สภาพแวดลอ้มเชิงนโยบาย 

 
 จากการศึกษาบริบท/สภาพแวดล้อมในเชิงนโยบาย ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายของ
ผู้บริหาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์การวิจัย ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่  ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) (ฉบับร่าง) นโยบายอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนโยบายยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ดังรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
  
๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ส าหรับการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ชาติ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ 
 
 ๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้ง
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 



๑๔ 

 

 ๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาคือ การมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์

วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

 
 ๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

มีเป้าหมายการพัฒนาคือ การสร้างคนที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ  

 
 ๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

มีเป้าหมายการพัฒนาคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง 
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 
 ๓.๑.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีเป้าหมายการพัฒนาคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ 
  

๓.๑.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาคือ การปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา น าระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส และน าไปสู่การ
ลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
 
 



๑๕ 

 

๓.๒ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

และยุทธศาสตร์หลัก ๖ ประการ ซึ่งเป็นการน าเสนอทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวม ที่

สถาบันอุดมศึกษาและฝ่ายบริหารจะใช้เป็นหลักการร่วมกัน ในการวางแผนอุดมศึกษาให้ตอบสนอง

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ดังนี้  

 โดยมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ 

และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”  

 ส าหรับวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศ

พัฒนาแล้ว (๒) เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต (๓) เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) (๔) 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระ

ในการบริหารตนเอง  

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี มียุทธศาสตร์หลัก ๖ ประการ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อ
ยอดความสามารถในการใช้ ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อุดมศึกษา
เป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับ  ภาคเอกชนและ
ท้องถิ่น (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ
มีระบบการก ากับดูแลที่ รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน (๖) ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มี 
ประสิทธิภาพ   
 โดยมีประเด็นที่เป็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา ๓ ประเด็น (๑) โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
และความเป็นธรรม (๒) สมรรถนะของบัณฑิต และ (๓) การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศึกษา ๕ ประเด็น (๑) การสร้างเสริมบุคลากร
คุณภาพสูง (๒) การบริหารและธรรมาภิบาล (๓) ความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (๔) ภาคี
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน และ (๕) อุดมศึกษาดิจิทัล  



๑๖ 

 

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่ส าคัญและมี
ผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ 
 

 ๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้ง
ทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 การพัฒนาและการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ และ
เพียงพอต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการยกระดับการแข่งขันของประเทศ การปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ต้องเน้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัล  การเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะในรูปแบบของการท างานคู่ขนานกับการเรียน 
ระบบการสะสมหน่วยกิต และการเปิดโอกาสให้บุคลากรวัยท างานสามารถต่อยอดความรู้เพ่ือ
เตรียมพร้อมกับการปรับเปลี่ยนสายอาชีพ และเพ่ือเตรียมรับมือกับการปรับสัดส่วนประชากรของ
ประเทศท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ 
  

๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะทางอาชีพ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียม
และการเข้าถึงของกลุ่มที่มีข้อจ ากัด พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการสร้างนวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นประชากรโลก การพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
อนาคต กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักสูตร พัฒนาความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอด
วิชาความรู้และทักษะของอาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษา รู้จักคิดแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ 

 
๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนา

ต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  
 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศ (Thailand 

๔.๐) การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่เป็นแนวหน้า การค้นหาค าตอบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การน าผลงานวิจัยมาต่อยอด การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ทั้ง

กลุ่มหลัก กลุ่มสนับสนุน และนักวิจัยมืออาชีพ การพัฒนาขีดความสามารถสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและ

การเป็น Global University 

 



๑๗ 

 

๓.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น  

การน าความรู้และทรัพยากรที่มีไปสู่การบริการทางสังคมที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่
ชุมชน มีบทบาทในการสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ที่สอนและการน าไปใช้
จริง  

 
๓.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัย ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์การวิจัย ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใช้การวิจัย

และนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพ่ือก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน  ๒๐ ปี ด้วยความ

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

 โดยมีเป้าประสงค์ คือ การวิจัยและนวัตกรรมท าให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของห่วงโซ่การผลิต

และการบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงใน ตลาดโลกและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็น

เจ้าของเทคโนโลยีในสาขาที่ส าคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

โดยสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  

สามารถใช้แก้ปัญหาและเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี

นัยส าคัญ สร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีฐาน และสร้างนวัตกรรมทางสังคม

ให้เป็น รากฐานของประเทศ ส าหรับการเติบโตในระยะยาว 

 โดยการวางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นการ

วิเคราะห์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางใน

การขับเคลื่อนประเทศและปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน ผนวกกับการวิเคราะห์ถึง

สถานภาพของระบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศที่มีทั้งจุดแข็งที่เป็นโอกาสและความท้าทายใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดยุทธศาสตร์การ

วิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ  และ (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

ที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่  



๑๘ 

 

๓.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็น

ส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย 

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม 

ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของ

สังคมไทยให้พร้อมรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล และการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

  

๓.๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ

ประเทศ  

  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ เน้น

การวิจัยที่สร้าง องค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้และการต่อยอดไปสู่ นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือให้สามารถใช้องค์

ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์แก้ปัญหาทางสังคมและพัฒนาสังคมได้  

  

๓.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ การพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้าง

ผลกระทบสูงทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือนน าไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและ

นวัตกรรม การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 

รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

๓.๔ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) (ฉบับร่าง) 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) (ฉบับร่าง) มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

๓.๔.๑ ความท้าทายของวงการอุดมศึกษา 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในหลายปีที่ผ่าน

มา ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการใช้ชีวิต รูปแบบธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ ที่ เรี ยกว่า 
สภาพแวดล้อมแบบ VUCA กล่าวคือ สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน 
(Uncertianty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ท าให้วงการของ
อุดมศึกษาของไทยและของโลกต้องเผชิญกับความท้าทายหลัก ทั้งหมด ๕ ด้าน ดังนี้  (๑) การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร (demographic shifts) (๒) แนวโน้มการได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินลดลง (decline in state funding) (๓) วิถีชีวิตใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากเทคโนโลยีดิจิทัล (new normal & digital disruption) (๔) ช่องว่างทักษะของแรงงาน (skills 
gap in workplace) และ (๕) การแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (competition from 
international universities) 
 
 ๓.๔.๒ เปาประสงค Objectives) และตัวชี้วัด 
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) (ฉบับ
ร่าง) มีเปาประสงค Objectives) และตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๓.๑ เปาประสงค Objectives) และตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. Innovation: สรรคสราง
นวัตกรรมและผลิตงานวิจัยโดดเด
นระดับโลก 

๑.๑  จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสราง
สรรค ตามกรอบ UN SDG (๓) Good Health and Well-
being (๙) Industry, Innovation and Infrastructure 
(๑๐) Reduced Inequalities ที่เกิดจากความร่วมมืออื่นที่
เกิดจากภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอ่ืนในประเทศไทย 
หรือองค์กรในต่างประเทศ 
๑.๒ จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสราง
สรรค ตามกรอบ UN SDG (๓)Good Health and Well-
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
being (๙) Industry, Innovation and Infrastructure 
(๑๐) Reduced Inequalities ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI tier I)/นานาชาติ (Scopus) หรือ
ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรระดับชาติ/นานาชาติ 
หรือได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

๒. Integration :  สร้างคนที่มี
ความรู้แบบบูรณาการ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 

๒.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ GREATS+ (Digital Literacy 
+ Financial Literacy + Language Proficiency) ของ
บัณฑิต    
๒.๓ ร้อยละของ (นักศึกษานักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าจากต่างประเทศ และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ) ต่อนักศึกษาทั้งหมด 
๒.๔ ร้อยละของรายวิชาที่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายในประเทศ หรือ องค์กร
ในต่างประเทศ 
๒.๕ จ านวนของผู้เรียนในหลักสูตร Non-degree 

๓. Intelligence : พัฒนาองค์กรให้
ท างานอย่างชาญฉลาด เพ่ิมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

๓.๑ คน  
 ๓.๑.๑ ร้อยละของ (บุคลากรเต็มเวลาชาวต่างชาติ 
บุคลากรแลกเปลี่ยนที่รับเข้าจากหน่วยงานอื่น/องค์กร
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ บุคลากรแลกเปลี่ยน
ที่ส่งออกไปยังหน่วยงานอื่น/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ) ต่อบุคลากรทั้งหมด 
 ๓.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
ฝึกอบรม Upskill/Reskill ในเรื่องที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง 
๓.๒ IT 
 ๓.๒.๑ จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
/Software ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง/พัฒนา ร่วมกับกับหน่วยงานอื่น
ภายในมหาวิทยาลัย (IT Integration) 
 ๓.๒.๒ จ านวนโครงการประเภท SMART (Self-
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
Monitoring Analysis and Reporting Technology) 
University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ การบริหารจัดการ 
 ๓.๓.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และของแต่ละหน่วยงาน 
 ๓.๓.๒ คะแนนประเมินธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัย
และของแต่ละหน่วยงาน 
 ๓.๓.๓ ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางด้าน
การเงิน (รายได้นอกเหนือจากงบคลัง และรายจ่ายในการ
ด าเนินงานลดลง) 
 ๓.๓.๔ ร้อยละของเวลาที่พ้ืนที่ใช้สอยที่ถูกใช้
ประโยชน์ต่อเวลาท าการทั้งหมด (Space Utilization Rate) 
 ๓.๓.๕ จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติด้าน
การบริหารจัดการ เช่น มาตรฐานด้าน IT รางวัลที่เกี่ยวข้อง
กับ UN SDG 

๔. Inclusion : พัฒนาสังคมอยาง
ยั่งยืนและไมทิ้งใครไวขางหลัง 

๔.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนและวัตถุประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม ตามกรอบ 
UN SDG (๓) Good Health and Well-being (๙) 
Industry, Innovation and Infrastructure (๑๐) 
Reduced Inequalities  
๔.๒ ร้อยละของนักศึกษาด้อยโอกาส (นักศึกษา First 
Generation + นักศึกษาพิการ + นักศึกษาจากจังหวัด
ยากจน) ต่อนักศึกษาทั้งหมด 
๔.๓ จ านวนของผู้รับบริการวิชาการ/สุขภาพที่เป็น
ผู้ด้อยโอกาส 
๔.๔ จ านวน (ผู้ใช้ทรัพยากร/ระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
+ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการ + ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม) 
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๓.๔.๓ ทิศทางยุทธศาสตร ๕ E’s 
๑) Establishing an ecosystem for world-class research and 

innovations  
(๑.๑) ปกหมุด research areas ที่มหาวิทยาลัยตองการมีความโดดเด่นใน

ระดับโลกด้านการสราง impact คือ (UN SDG ๑) Good Health and Well-Being, (UN SDG ๙) 
Industry, Innovation, and Infrastructures, and (UN SDG ๑ ๐ ) Reduced Inequality ดวย
ความรวมมือตาม (UN SDG ๑๗) Partnerships for the Goals และสรางแพลตฟอรมเพ่ือเผยแพร
งานวิจัยและนวัตกรรมจนน าไปสูการเอาไปใชจริงในวงกวาง 

(๑.๒) ปรับบทบาทของหน่วยงานวิจัยใหเนนการแสวงหาทุนวิจัยในเชิงรุก 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือใชดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพมาร่วมท าวิจัยกับอาจารย์และนักวิจัย เช
น (๑) Bualuang Chair Professorship ส าหรับอาจารยจากมหาวิทยาลัยชั้นน าในตางประเทศ
ที่ตีีพิมพในวารสารระดับ A* และ (๒) Postdoc Scholarship ส าหรับนักวิจัยรุนใหมเพ่ือมาเปนลูก
มือของทีมวิจัย 

(๑.๓) สร้าง research track ส าหรับคณาจารยที่ตองการมุงท าวิจัยโดยลด
ภาระงานสอน 

(๑.๔) ผลักดันใหนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสวนรวม
ในการสรรคสราง ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรคโดยจัดใหมีการสรางไอเดีย 
พัฒนาความรูและทักษะ ระบบพ่ีเลี้ยงและเงินทุน 

๒) Expanding collaborations 
  (๒.๑) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรและงานวิจัย ผ่านความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้าน (๑) บุคลากร ด้วยระบบ joint appointment ซึ่งเปิด
โอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภายใต้มากกว่า ๑ หน่วยงาน รวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน (๒ ) ระบบ IT ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล ด้วยการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ DigitalTransformation ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ก ากับดูแล 
และสนับสนุนให้ลงทุนร่วมกัน (๓) กายภาพ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 
ระหว่างกัน 

(๒.๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรทั้ งแบบรับปริญญา (degree programs) และแบบไมได้รับปริญญา (non-degree 
programs - upskill/reskill) ที่สร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าในอนาคต รวมไปถึงการจัดให้มีการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกงานในสถานที่จริง การจัดการแข่งขันโดยการใช้ปัญหาจริง เป็น
ต้น 
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(๒.๓) ต่อยอดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศเพ่ือ (๑) 
ผลักดันให้นักศึกษาในโครงการที่ด าเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ตลอดจนบุคลากรสาย
สนับสนุน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดยการจัดการทุนมารองรับ (๒) พัฒนาหลักสูตร dual 
degree และหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน (๓) สร้างหลักสูตร upskill/reskill แบบผสมผสาน online ที่
สอนโดยอาจารยชาวตางประเทศ และ on campus workshop ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับ
ผู้สนใจทั้งในประเทศและ CLMV  

(๒.๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมปลายชั้นน าในกลุ่ม
ประเทศ CLMV เพ่ือรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยการ (๑) การ
พัฒนาหลักสูตรการเขียน อ่าน พูด ภาษาไทยส าหรับนักเรียนต่างประเทศที่สามารถพูดภาษาไทยได้ 
เช่ น  ล าว  มณ ฑ ลยู นน าน ใน ป ระ เท ศจี น  (๒ ) เดิ น ส ายสร้ า งค วามตระห นั ก รู้ เกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมจัดสอบและจัดหาแหล่งทุนการศึกษาและจัดหาแหล่งทุนการศึกษา 
พร้อมจัดกิจกรรม open house (๓) มอบหมายให้สถาบันภาษาพัฒนาหลักสูตรติวเข้มเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจแต่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้า เช่น SAT TOEFL 
TOEIC TU-GET 

(๒.๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาสังคม เพ่ือน าองค์ความรู้ 
นวัตกรรม  และนักศึกษาออกนอกห้องเรียน ไปแก้ปัญหาจริงในสังคม ผ่าน (๑) ระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เรื่องทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคอนาคต เช่น กฎหมาย บัญชี เทคโนโลยีดิจิทัล (๒) 
โครงการเพ่ือสังคมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่สูงน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ตอบโจทย์
จริงในสังคม 

 
๓) Empowering human resources 

   (๓.๑) สร้างความชัดเจนในการเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการโดยการจัด track ที่หลากหลายและการจัดโครงการอบรม upskill/reskill 
ให้สอดคล้อง ผนวกกับการหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนดูงานกับมหาวิทยาลัย/องค์กรชั้นน า รวมไปถึง
ทุนการศึกษา 
   (๓.๒) พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงและแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน excellent 
practices เพ่ือสนับสนุนการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
   (๓.๓) พลิกโฉมการประเมินประสิทธิภาพการท างานให้เป็นรูปแบบ ๓๖๐ 
องศา เพ่ือประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น และความเป็นธรรม และผูกโยงกับรายได้ที่ได้รับ 
   (๓.๔) ปรับรูปแบบสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือตอบรับกับความ
หลากหลายของบุคลากร เช่น การให้สวัสดิการรักษาสุขภาพเป็นวงเงินแทนการประกันสุขภาพให้ 
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๔) Enhancing learning, working and living experience 
   (๔.๑) จัดท าแผนแม่แบบทางกายภาพส าหรับทั้ง ๔ ศูนย์พร้อมปรับปรุง
พ้ืนที่ให้รองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดี และ
ความโดดเด่นในเชิงสถาปัตยกรรม  
   (๔.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สัญญาณ Wi-Fi เพ่ือรองรับโครงการ 
Digital Transformation เช่น  Cashless Campus, Paperless University, ERP, Data 
Intelligence System เปนตน 
   (๔.๓) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์หลักให้ได้มาตรฐาน เพื่อลด
ภาระของนักศึกษาในการเรียนข้ามหลายแพลตฟอร์ม พร้อมจัดอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์และ
การผลิตสื่อดิจิทัล 
   (๔.๔) เพ่ิมพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
   (๔.๕) สนับสนุนทรัพยากรทั้งทางตรง (การให้ยืมอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ) และ
ทางอ้อม (การเข้าถึงงานเพ่ือสร้างรายได้พิเศษ) สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงองค์ความรู้ส าหรับ
นักศึกษาด้อยโอกาส 
   (๔.๖) พัฒนานโยบาย lifelong community เพ่ือให้ผู้เกษียณและศิษย์เก่า
ที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์ผ่านการรับสิทธิพิเศษดังเดิม เช่น สิทธิพิเศษส าหรับการ
เข้ารับบริการในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ อัตราพิเศษในการเข้ารับการอบรมของสถาบันเสริมภาษา
และทรัพยากรมนุษย์ 
   (๔.๗) แก้ไขกฎระเบียบเพ่ือลดความผิดพลาด ความล่าช้า และการ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการด าเนินงานพร้อมพัฒนา SOP  
 

๕) Engineering long-term financial security 
   (๕.๑) ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร upskill/reskill อย่างจริงจัง
เพ่ือสร้างรายได้มาทดแทนส่วนที่มีแนวโน้มจะหายไปอย่างเรื่อยๆ จากนักศึกษาแบบรับปริญญา โดย
ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพ่ือรับปริญญาได้ 
   (๕.๒) บูรณาการด้านการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เป็นกลุ่ม
หน่วยงานและพิจารณาการ outsource งาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ 
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   (๕.๓) ระดมทุนจากศิษย์เก่าเพ่ือตั้งเป็นกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๐๐ ปี รวมไปถึงกองทุนเพ่ือสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการของบุคลากร สุขภาพของนักศึกษา 
การพัฒนาเชิงกายภาพของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
   (๕.๔) บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้สร้างรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น พ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต 
  
๓.๕ นโยบายอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์เกศินี 
วิฑูรชาติ) มีวิสัยทัศน์ได ้ “มหาวิทยาลัยระดับโลกเพ่ือประชาชน” 

โดยมีพันธกิจ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้แบบบูรณาการเพ่ือตอบ
โจทย์ใหม่ๆในโลกอนาคต (๒) สร้างทักษะผู้น า และยกระดับชุดทักษะแห่งอนาคตเพ่ือให้ไทยแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก (๓) สร้างจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ให้อยู่ในทุกคน ทุกภาคส่วน ทุกหลักสูตร ทุกกิจกรรม 

มีเป้าหมายหลัก ๘ ประการ คือ (๑) ธรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับในเวทีวิชาการระดับโลก
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (๒) บัณฑิตทุกคนมีชุดทักษะแห่งอนาคตที่พร้อมท างานได้ทุกที่ทั่วโลก (๓) 
นักศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้เติบโตและพัฒนาในแนวทางที่สนใจ ผ่านระบบ
การศึกษาที่ยืดหยุ่นและทรัพยากรสนับสนุนที่ เพียงพอ (๔) ทุกหลักสูตรปลูกฝังจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์ความเป็นผู้น า และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ
สหประชาชาติ (๕) ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลและการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติรวมทั้ง
ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมของประเทศ และสอดรับกับเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางของสหประชาชาติ (๖) บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้า โดยมี
สวัสดิการที่ดีและยืดหยุ่นสอดรับกับเงื่อนไขที่แตกต่างของแต่ละคน (๗) ระบบการจัดการของ
ธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความเรียบง่ายและการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายในทุก
ช่องทางของการติดต่อ (๘) รูปแบบการท างาน การใช้ชีวิต และการใช้ทรัพยากรในธรรมศาสตร์ต้อง
สะท้อนชัดเจนว่าอยู่บนพื้นฐานของการค านึงถึงความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ เป็นแนวทางด าเนินการ ได้แก่  แนวทางที่จะยกระดับธรรมศาสตร์ให้ เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต และจะด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายข้างต้น 
ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม กลยุทธ์หลัก คือ (๑) Future Workforce สร้างพลังการท างานแห่งอนาคต (๒) 
Future Workplace พัฒนาที่ท างานแห่งอนาคต (๓) Future Campus Life สร้างชีวิตชีวาใน
มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต และ (๔) Future Collaboration พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต
โดยมีโครงการส าคัญๆ ภายใต้แต่ละกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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๓.๕.๑ Future Workforce สร้างพลังการท างานแห่งอนาคต 
เป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถาบันวิชาการที่สร้างพลังการ

ท างานในอนาคตให้กับประเทศ โดยจะท าหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับ
บัณฑิต และคนท างานในอาชีพต่างๆ เพ่ือท าให้ทุกคนสามารถปรับตัวจากอาชีพเดิมจ านวนมากที่
ก าลังจะหายไป และตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ ที่ท้าทายในโลกอนาคตโดยท างานได้ทุกที่ทั่วโลก 
นอกจากนี้ยังต้องมีจิตส านึกที่สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้โดยสหประชาชาติอีกด้วย 

๑ ) Thammasat Innopolis เมื อ งน วัตกรรมแห่ งธรรมศ าสตร์  ยกระดั บ
ธรรมศาสตร์ทั้ง ๔ ศูนย์ ให้เป็นมากกว่าพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ไปสู่พ้ืนที่แห่งการใช้ชีวิต 
และผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของสังคมไทย และสังคมโลก โดยการสร้างองค์ประกอบของการ
พัฒนานวัตกรรมที่ครบวงจรให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ Research Lab เป็นแหล่งวิจัยสร้างองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ Coworking Space เป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดียที่ต่อยอดจากงานวิจัย 
Legal Service เป็นหน่วย 

สนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และจดทะเบียนธุรกิจ Sand Box เป็นแหล่ง
ทดลองไอเดียใหม่ได้อย่างปลอดภัย Mentor เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าปรึกษา Thammasat Small 
Business & Startup Fund เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินร่วมกับนักลงทุนจากภายนอก เพ่ือให้การ
ออกสู่ตลาดเป็นไปได้จริงทั้งตลาดไทยและตลาดโลก 
   (๑) Thammasat Rangsit Innopolis ลงทุนในพ้ืนที่ ๑,๘๗๙ ไร่ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองนวัตกรรมที่บูรณาการหลายศาสตร์โดยมุ่งสร้างการท างานที่
ประสานความร่วมมือจากหลายคณะ หลายความเชี่ยวชาญรวมทั้ง โรงพยาบาล สวทช. และ AIT ใน
เขตพ้ืนที่เดียวกัน ให้สามารถท างานร่วมกันได้โดยสะดวก มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบ
หลักๆ เช่น  
    - Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหารที่ จะท าการวิจัย 
ทดลอง และขยายผลงานวิจัยนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของประเทศ โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  
    - Coworking Space จ านวน ๕ จุด ที่รองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า 
๓,๐๐๐ คน/วัน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ๆ โดยเครือข่ายพ่ีเลี้ยงธุรกิจ เครือข่ายนัก
ลงทุน และศิษย์เก่ามาร่วมอย่างสม่ าเสมอ  
    - อุทยานเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี ขยายบทบาทอาคารซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศด้านสถาปัตยกรรมในสาขาภูมิทัศน์และการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการ
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เรียนรู้ทางสังคมแบบบูรณาการ โดยจัดแบ่งเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ ห้องนิทรรศการ ห้องข้อมูล
ธรรมศาสตร์ ห้องสมุด และห้องประชุมที่ให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริม Green Roof Urban Farm
แปลงเกษตรออร์กานิกบนหลังคาขนาด ๗,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (๒) Thammasat Tha Prachan Innopolis พัฒนาพ้ืนที่  ๔๙ ไร่ ให้
กลายเป็นเมืองนวัตกรรมสังคม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากทุนเดิมตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัยโดยความ
ร่วมมือระหว่างคณะต่างๆ ด้านสังคมศาสตร์ที่ยังรักษาฐานเดิมได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ เช่น 
    - Thammasat Freedom Square ปรับพ้ืนที่ใจกลางให้เป็น
ลานกิจกรรมสาธารณะที่ยกระดับให้สูงขึ้นจากพ้ืนดินโดยยังคงมีสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ควบคู่กับการ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้ร่มรื่น 
    - Co-Working Space เพ่ิมพ้ืนที่ในการศึกษาและท างาน โดย
ด าเนินการร่วมกับส านักหอสมุด และงานกิจกรรมนักศึกษา 
   (๓) Thammasat Pattaya Innopolis พัฒนาพ้ืนที่  ๕๘๓ ไร่ ให้เป็น
เมืองนวัตกรรมแห่งสุขภาพและเวลเนส เป็นต้นแบบศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิทัลแบบครบวงจร
ตั้งแต่ป้องกัน รักษา บ ารุง และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งไทยและทั่วโลก 
โดยได้รับการสนับสนุนทั้ งที่ดินที่ ได้รับการบริจาคเพ่ิมเติม ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการ EEC และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ โดยประกอบไปด้วย 
    - โรงพยาบาลจ านวน ๓๐๐ เตียงกับศูนย์วิจัยทางการแพทย์ชั้นสูง
ซึ่งเป็นดิจิทัลทั้งระบบ 
    - Wellness Retreat Center ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์บริการส าหรับการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งจากในประเทศ และจากทั่วโลก 
    - Incubation Center for Health & Wellness Startups เป็น
หน่วยงานท าหน้าที่สร้างและบ่มเพาะสตาร์ทอัพทางด้าน Wellness และ Health-tech 
    - Pattaya Monorail – Thammasat Station มหาวิทยาลัยจะ
เจรจากับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ขยายเส้นทางรถ Monorail เมืองพัทยา และเพ่ิมสถานีมธ.พัทยาให้
เป็นจุดจอดเพ่ิมเติมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาใช้บริการที่ศูนย์พัทยา 

   (๔) Thammasat Lampang Innopolis เมืองนวัตกรรมต้นแบบของ
การศึกษาแบบพหุศาสตร์ (Multidisciplinary) บนพื้นที่ ๒๘๒ ไร่ 

- Service Learning in Practice มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่นรวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการเป็นต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การ
ท างานร่วมกันของนักศึกษา และคณาจารย์จากหลากหลายศาสตร์/สาขาวิชา 



๒๘ 

 

- Full-Scale Frontier School จัดการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะที่นักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้ว เลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ 

- Co-Working Space across Disciplines พ้ืนที่ท างานร่วมกัน
ส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญต่างศาสตร์ต่างสาขาวิชา 

๒) Thammasat for GREATS & SDGs มหาวิทยาลัยจะมุ่งตอบโจทย์การผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะผู้น าแห่งอนาคต ๖ ด้าน (GREATS: Global Mindset, Responsibility, 
Eloquence, Aesthetic Appreciation, Teamwork, & Spirit of Thammasat) กับ  เป้ าหมาย
การพั ฒ นาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติที่มหาวิทยาลัยได้เลือกไว้ ๔ ด้านหลัก คือ ๑. 
Industry, Innovation and Infrastructure, ๒ . Good Health and Well-being ๓ . Reduced 
Inequalities และ ๔. Partnerships for the Goals มหาวิทยาลัยจึงจะก าหนดแนวทางที่ชัดเจนใน
การด าเนินการตามกรอบ GREATS และ SDGs ส าหรับ (๑) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง
หลักสูตรเดิม และการจัดการเรียนการสอน (๒) การจัดสรรงบประมาณหลักเพ่ือการวิจัยตามโจทย์
ของมหาวิทยาลัย และ (๓) การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือกับสหประชาชาติเพ่ือจะน าไปสู่
การผนวกเนื้อหาในการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างจริงจัง เช่นในรูปแบบของ SDGs Lab โดย
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

๓) Thammasat Upskill/Reskill Project โครงการยกระดับและปรับเปลี่ยนสู่
ชุดทักษะแห่งอนาคต เป็นโครงการพัฒนา ยกระดับ และปรับเปลี่ยนทักษะของคนท างานในภาคส่วน
ต่างๆ ของสังคมไทย รวมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การท างานในอนาคตที่มีแนวโน้มถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความเป็นนานาชาติเป็นหลัก  โดย
มหาวิทยาลัยจะให้ทุนสมทบในการสนับสนุนส าหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตาม
โครงการนี้ โดยด าเนินการใน ๓ รูปแบบหลักคือ 
   (๓.๑) หลักสูตรออนไลน์ผ่าน Gen Next Academy หรือธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาออนไลน์ โดยเพ่ิมคอร์สส าหรับ “เรียนเพ่ือรู้” และ “เรียนเพ่ือท าเป็น”ที่ผู้เรียนไม่ต้องการ
ปริญญาบัตร ควบคู่กับ การขยายจ านวนหลักสูตรปริญญาโทในโครงการ TUXSA ให้มากกว่า ๒ 
สาขาวิชาในปัจจุบันเพ่ือ ให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดมากข้ึน มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการท าความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและสตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญเพ่ือประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว 
   (๓.๒) โครงการอบรม ของคณะ/สถาบัน ทั้งที่เป็นหลักสูตรร่วมมือกับ
ภายนอกและโดยหน่วยงานเอง 

(๓.๓) การเรียนร่วม ที่เป็นการเปิดให้คนนอกมาเรียนร่วมกับนักศึกษา
ปัจจุบัน 



๒๙ 

 

๔) Thammasat Competency Test Center จัดการสอบ GREATS เพ่ือให้
เป็น Entry และ Exit Tests ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน โดยมหาวิทยาลัยจัดท า 
GREATS Competency Transcript ให้กับบัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษานอกจากนี้ยังจะให้ศูนย์ฯ ท า
หน้าที่ในการพัฒนาแบบทดสอบทักษะใหม่ๆ แห่งอนาคต ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ
ตระหนักและยอมรับผลทดสอบเหล่านี้ในองค์กรต่างๆ ตัวอย่างทักษะใหม่ๆ ที่ส าคัญ เช่น (๑) 
GREATS Competencies (๒ )  Entrepreneurial Skills (๓ )  Digital Literacy (๔ )  Financial 
Literacy และ (๕) Social Literacy เป็นต้น 

๕) Online Instruction Training & Mentoring สนับสนุนการพัฒนาวิชาต่างๆ
ให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาดวิชาออนไลน์โดยจัดงบประมาณทั้งในด้านการพัฒนารายวิชา การพัฒนา
อาจารย์ และสตูดิโอ/เครื่องมือ/อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน รวมทั้งจัดรางวัลให้ส าหรับวิชาที่ได้รับ
ความนิยมระดับสูงจากผู้เรียน 

๖) Active Learning Training & Mentoring ผลักดันจ านวนวิชาที่ใช้การเรียน
การสอนในแนว Active Learning ให้เพ่ิมมากขึ้นในทุกหลักสูตร โดยการพัฒนาอาจารย์ สร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งการให้รางวัลส าหรับวิชาดีเด่น 

 
๓.๕.๒ Future Workplace พัฒนาที่ท างานแห่งอนาคต 

เป้าหมาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถานที่ท างานแห่งอนาคตที่ช่วย
สร้างผลิตภาพสูงสุดให้คนท างาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัยสะดวกสบาย 
รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในการท างานโดยมีทักษะการท างานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้กับมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกัน 
   ๑) HR System Transformation ยกเครื่องระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ใหม ่ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีแนวทางหลักๆ ได้แก่  
   (๑ .๑ ) Toward a New Balance in Manpower สร้างความสมดุลใน
อัตราก าลังโดยจะด าเนินการควบคู่กันไปใน ๒ ลักษณะ (๑) Manpower Index Guideline เกิดจาก
การเปรียบเทียบ อัตราก าลังที่ควรจะมี (should be) กับอัตราก าลังในปัจจุบัน (as is) และ (๒) 
Special-Need-Basis Manpower อนุญาตให้หน่วยงานจ้างบุคลากรเพ่ิมเติมตามความต้องการได้
ภายใต้เงื่อนไขการจ้างที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน
เอง 



๓๐ 

 

   (๑.๒) Joint Appointment Systems สนับสนุนให้หลายหน่วยงานที่ตก
ลงร่วมกันจ้างบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานโดยมีข้อตกลงในการแบ่งหน้าที่ และ
ภาระงานที่จะท าให้กับแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนโดยหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน 

  (๑.๓) Research Speedway ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถเข้าสู่เส้นทางเร่ง
ผลิตผลงานวิจัยโดยปลอดงานสอนได้หนึ่งปี โดยต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน Scopus สองควอไทล์แรก
ภายในหนึ่งปีถัดมา 

  (๑.๔) Future Skill Set Development มหาวิทยาลัยจะจัดอบรม และ
ประเมินชุดทักษะแห่งอนาคตที่จ าเป็นส าหรับการท างานในโลกยุคใหม่ของสายสนับสนุนวิชาการ โดย
ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามประเภทและระดับของทักษะที่เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๑.๕) Individual Development Plan ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลที่ชัดเจน 

  (๑.๖) Dual Track Path ออกแบบให้สายสนับสนุนวิชาการสามารถเติบโต
ได้ใน ๒เส้นทาง คือเส้นทางการบริหารที่เติบโตไปสู่ระดับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างานไปจนถึง
ผู้อ านวยการ/เลขานุการหน่วยงานเป็นต้น 

  (๑ .๗ ) ๓๖๐ -Degree Evaluation ออกแบบระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้พิจารณาข้อมูลรอบด้านทั้งจากหัวหน้า ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ที่มาติดต่อ/ผู้ใช้บริการ
เป็นต้น โดยจะก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินทั้งน้ าหนัก องค์ประกอบในการประเมิน และผู้มี
ส่วนร่วมในการประเมิน 

  (๑.๘) Succession Plan ก าหนดแนวทางการสืบทอดต าแหน่งบริหารที่
ชัดเจน และเป็นระบบเพ่ือความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของหน่วยงาน โดยนอกจากจะค านึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลและการเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงเจตจ านง และการ
เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ต าแหน่งบริหารของบุคคลดังกล่าวอีกด้วย 

  (๑.๙) Flexible Benefits ปรับระบบสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นสอดรับ
กับความต้องการและเงื่อนไขที่แตกต่างของบุคลากรแต่ละคน เพ่ิมอัตราเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพของฝ่ายนายจ้างให้สูงขึ้นเป็นสูงสุดร้อยละ ๗ 

๒) IT Infrastructure & Services ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการทาง
ดิจิทัลให้กับทั้ง ๔ ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 

  (๒.๑) Smart Security ติดตั้ง CCTV โดยรอบมหาวิทยาลัยพร้อมด้วย
ระบบ Scan และจดจ าใบหน้าเพ่ือประโยชน์ในการป้องปราม และติดตามการกระท าความผิดใน
รูปแบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 



๓๑ 

 

  (๒.๒) Campus-Wide Wi-Fi ติดตั้ง Wi-Fi เพ่ิมเติมจ านวน ๕๐๐ จุดในทั้ง 
๔ ศูนย์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการใช้งานทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า
และเรียนรู้ในทุกท่ี ทุกเวลา 

  (๒ .๓ ) Thammasat Data Intelligence System เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือร่นระยะเวลาและลดภาระในการส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน 
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจโดยการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว 

  (๒.๔) HR App & Systems พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกส าหรับการติดต่อใช้บริการและสอบถามข้อมูล รวมทั้งมี Chatbot ในการให้
ค าปรึกษาแนะน า 

  (๒ .๕ ) Thammasat Grant & Scholarship Platform สร้ างออน ไลน์
ดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับขอทุนสนับสนุนใดๆ จากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเปิดกว้างอย่างโปร่งใส เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลด
ขั้นตอน และลดการใช้ทรัพยากร 

  (๒.๖) Paperless University มหาวิทยาลัยไร้กระดาษ โดยมหาวิทยาลัย
จะน าระบบ Work Flow ใหม่ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เริ่มต้นพัฒนาไปแล้ว มาใช้
อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

  (๒.๗) ERP for Thammasat’s Financial Sustainability Project ปรับ
ระบบการจัดท าบัญชี งบการเงิน ตลอดจนการก ากับดูแลทางการเงินและบัญชีให้ได้มาตรฐานสากลใน
ทุกหน่วยงานของธรรมศาสตร์ 

  (๒.๘) Software Center จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและการท าวิจัยของคณาจารย์เช่น SPSS, Adobe Creative Cloud และ Matlab 

  (๒.๙) Gadget Center จัดหา iPad เบื้องต้นจ านวน ๘๐๐ เครื่องเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถยืมอุปกรณ์ไปใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

๓) IT Security & Governance พัฒนา และก ากับดูแลการด าเนินการทางดิจิทัล
ให้ประสบผลส าเร็จและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย 

  (๓ .๑ ) Thammasat Digital Committee เสนอสภามหาวิทยาลัยให้
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการพัฒนาทางดิจิทัล จัดท านโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วง
กลางปี ๒๕๖๔ 



๓๒ 

 

(๓.๒) Digital Transformation ปรับโครงสร้างองค์กร และเตรียมความ
พร้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้เท่าทันกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน และการ
ท างาน โดยมีการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมจากหน่วยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

(๓.๓) Cyber Security เพ่ิมระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ พัฒนาระบบ
TU API (Application Programming Interface) เพ่ือให้หน่วยงานภายในเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้
ตามมาตรฐาน และก าหนดระดับความมั่นคงปลอดภัยได้ 

๔) Financial Sustainability Model สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงิน
ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ลดการพึ่งพาค่าหน่วยกิตจากนักศึกษา และงบประมาณของรัฐซึ่งมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อยๆ ด้วยการสร้างกระแสรายได้ที่สม่ าเสมอจากการลงทุนและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มี
อยู่ เช่น 

  (๔.๑) การสร้างมูลค่าให้พ้ืนที่ ๕๐ ไร่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า โดยการระดม
การลงทุนการพัฒนาพ้ืนที่ จากภาคเอกชนต่างๆ ที่ สนใจ ควบคู่ ไปกับการลงทุนใน Smart 
Infrastructure ที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างสม่ าเสมอให้กับมหาวิทยาลัย 

(๔.๒) การเพิ่มมูลค่าพ้ืนที่ ๓.๕ ไร่ในซอยงามดูพลี โดยอยู่ระหว่างการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเป็น Urban Wellness Center หรือการลงทุนรูปแบบอื่นร่วมกับภาคเอกชนที่สนใจ 

(๔.๓) การเจรจาขอคืนพื้นที่สนามกอล์ฟ ๑๘๐ ไร่จาก AIT เพ่ือน ามาลงทุน
สร้างมูลค่าเพ่ิม โดยจะขยายพ้ืนที่ส าหรับโรงพยาบาลให้สามารถบริการประชาชนได้เพ่ิมขึ้นอีก ๓๐๐ 
เตียง สร้างศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่ สร้างที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร พัฒนาเป็นโรงแรมและที่พักอาศัย
ให้เช่า และพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ส าหรับร้านค้า ร้านอาหาร และกิจการสันทนาการอื่นๆ 

  (๔.๔) ขยายบทบาท TU-IP และส านักงานทรัพย์สินฯ ผลักดันให้TU-IP ให้
เป็นกลไกในการพัฒนาและลงทุนกับสตาร์ทอัพเพ่ือสร้างรายได้ในอนาคตอย่างจริงจัง และขยาย
ขอบเขตบริการของส านักงานทรัพย์สินฯ ให้สามารถน าทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

  (๔.๕) การบริหารเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์มืออาชีพ เป็นการด าเนินการ
ต่อเนื่องเพ่ือให้มหาวิทยาลัย และคณะ/สถาบันที่สนใจสามารถน าเงินมาร่วมลงทุนในรูปแบบที่มีความ
เสี่ยงไม่สูงมาก 

  (๔.๖) Thammasat Endowment Fund เป็นกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยน าเฉพาะดอกผลมาใช้เพ่ือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโมเดลเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของโลก 

 



๓๓ 

 

๕) Workplace Improvement Fund ให้ทุกหน่ วยงานต้องจัดสรรเงิน เข้ า
กองทุนเพ่ือพัฒนาสถานที่ท างานทุกปี และให้น ามาใช้เพ่ือการยกเครื่องสถานที่ท างานให้มีคุณภาพ 
ทันสมัย ทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการท างาน 
 

๓.๕.๓ Future Campus Life สร้างชีวิตชีวาในมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต 
เป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นพ้ืนที่เพ่ือการใช้ชีวิตในอนาคต 

มากกว่าการท างาน การวิจัย และการเรียนการสอน หากแต่จะเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเติมเต็มความฝัน
เติมพลังกาย พลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับตนเองและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ตนเองในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๑) Thammasat SMART City ขยายขอบเขตและต่อยอดการน าเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของคนธรรมศาสตร์ เช่น ระบบการเดินทาง
อัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะเพ่ือการประหยัดพลังงาน ร่วมกับระบบการสัญจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น รถไฟฟ้าให้เช่า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าให้เช่า รถบัสไฟฟ้าที่เป็นสวัสดิการพนักงาน รถไฟฟ้า Shuttle 
และ รถไฟฟ้า Monorail 

๒) TU GREATS App บริการ Mobile Application ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายช่วยท าให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของบุคลากรและนักศึกษามี
ความทันสมัย และสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตารางเรียน 
ช าระค่าลงทะเบียน ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน พร้อมรับข่าวสารต่างๆ จากคณะ และ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการสื่อสารกันในแต่ละวิชา และการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนแบบ Real-Time 

๓) Digital Class Forward พัฒนาโครงสร้างการบริการด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนในระบบออนไลน์ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วย  ๓ โครงการหลัก 
คือ 

  (๓.๑) Hybrid Learning เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่
กับการเรียนในห้องเรียน โดยมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีเงื่อนไขในการเรียนที่
แตกต่างกันได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้ผู้เรียนเข้าถึง
การเรียนการสอนได้จากทุกที่ทุกเวลา 

  (๓.๒) Online Proctoring เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้สอนในการ
ควบคุมการสอบในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการทุจริตในการสอบได้อย่าง
มีประสิทธิผล 



๓๔ 

 

  (๓ .๓ ) Assignment Originality Check เพ่ื อ ให้ คณ าจารย์ ส าม ารถ
ตรวจเช็คการบ้าน หรือรายงานที่ส่งว่าเป็นผลงานของนักศึกษาเองหรือไม่ มีการคัดลอกจากที่อ่ืน
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

๔) Thammasat Wellness Center ควบรวมการด าเนินการของศูนย์สร้างเสริม
สุขภาพ Wellbeing Center ที่ดูแลสุขภาพกาย ศูนย์ชีวิตชีวา Viva City ที่ดูแลสุขภาพจิตใจ ให้เป็น
การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการครบวงจรและเพ่ิมเติมบริการด้านคลีนิกที่ส าคัญๆ เช่น คลินิกอดบุหรี่ 
คลินิก Sex Must Say คลินิกให้ค าแนะน าเรื่องอาหารและน้ าหนัก คลินิกฟัน รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ 
ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลตนเอง 

๕) Thammasat Disabilities Center รวมศูนย์การดูแลนักศึกษาพิการตั้งแต่ต้น
จนจบแบบบูรณาการ ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงส าเร็จการศึกษา และเริ่มต้นการท างานโดยครอบคลุมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวก ในด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเดินทาง ตลอดจนการดูแลด้านสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจ เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มนี้เติบโตเป็นแบบอย่างของผู้ท าประโยชน์ให้กับสังคมได้เป้นอย่างดี
ต่อไป 

๖) Thammasat Festivals สร้างกิจกรรมประจ าปีที่มีชีวิตชีวาของประชาคม
ธรรมศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนที่การแสดงออกซึ่งความสามารถ ความถนัด และความชอบในด้านต่างๆ ของ
สมาชิกในประชาคมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม โดยจัดในรูปแบบ Marketplace & Creative Space ในพ้ืนที่
ธรรมศาสตร์ทั้ง ๔ ศูนย์ 

 
๓.๕.๔ Future Collaboration พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต 

เป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่
ระดมทรัพยากรทั้งในด้านการเงิน ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ จากหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ เข้ามาสู่กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยการพัฒนา
เพ่ือตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาส าคัญๆ ให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทย และสังคมโลก โดยจะสร้างโมเดล
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญให้กับทุกฝ่ายเพ่ือให้เป็นความร่วมมือที่ต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืน 

๑) Thammasat Global Advisory Board ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะที่
ปรึกษาจากองค์กรชั้นน าในแต่ละภูมิภาคของโลกท้ังในภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือท า
หน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษากลยุทธ์ในระดับโลกให้กับมหาวิทยาลัย 

๒) Endowment Chair Professorship ต่อยอดและขยายผลการระดมทุนจาก
ภาคเอกชนเพ่ือมาสนับสนุนการวิจัยระดับสูงในศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งเริ่มต้น จาก Bualuang Chairs 
ไปแล้ว ๓๑ ทุน ท าให้เกิดผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ถึง ๗๕ ชิ้น และการสัมมนาวิชาการ



๓๕ 

 

นานาชาติในมหาวิทยาลัยอีกกว่า ๓๐ งาน ส่งผลต่อเนื่องให้ดัชนีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ
(Scopus) เพ่ิมข้ึน 

๓) Postdoc Fellowship จัดสรรเงินไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท/ปี เพ่ือดึงดูด
บุคคลวุฒิปริญญาเอกจบใหม่ที่มีคุณภาพสูงจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งจาก
ต่างประเทศให้มาประจ าที่ธรรมศาสตร์เป็นเวลา ๑ ปีเพ่ือผลิตผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูงในระดับ Top 
๑๐% ของ Scopus ให้กับมหาวิทยาลัย 

๔) Thammasat Small Business & Startup Fund ตั้งกองทุนสนับสนุนคน
ธรรมศาสตร์ทั้งท่ีเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน และศิษย์เก่าหรือบุคลากรที่เกษียณไปแล้วที่
เข้ามาจับมือกับบุคลากรปัจจุบันให้มีโอกาสสร้างรายได้ผ่านการท าธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อคนใน
ธรรมศาสตร์ และต่อสังคม 

๕) Thammasat Hackathons กิจกรรมแข่งขัน และค้นหา Talents ที่มีทักษะ
แห่งอนาคตด้านต่างๆ ให้กับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมโดยจะเปิดกว้างให้กับ
คนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรชั้นน าในแต่ละกลุ่มที่จะเข้ามา
สนับสนุนทั้งด้านการเงิน และการจัดการ 

๖ ) International Students Recruitment ด า เนิ น ก าร เชิ งรุ ก ใน ก ารรั บ
นักศึกษาต่างชาติเต็มเวลาโดยเริ่มต้นให้เข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ผ่านทาง Gen Next Academy 
พร้อมให้ทุนสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพในระดับสูง ซึ่งสามารถขยายจ านวนได้โดยไม่มีต้นทุนส่วน
เพ่ิมที่มีนัยส าคัญเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ จากนั้น ขยับไปสู่ระบบ Hybrid Classrooms เมื่อ
นักศึกษาขึ้นสู่ชั้นปีที่สูงขึ้น ทั้งนี้โดยมุ่งไปที่การสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมปลายชั้นน าทั้งใน
อาเซียน และโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย พร้อมการจัดสรรทุนการศึกษาผ่านความร่วมมือกับ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และสมาคมธนาคาร นอกจากนี้ จะจัดท าหลักสูตรออนไลน์เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรภาษาไทยส าหรับนักเรียนมัธยมปลายในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยผู้ที่เรียนส าเร็จและสอบ
ผ่านก็จะได้รับสิทธิในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังอาจจัด 
ASEAN Hackathon ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขอให้ภาคเอกชนที่มีการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและการจัดการโดยทีมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในด้าน
ต่างๆ จะได้รับโอกาสพิเศษในการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติที่ธรรมศาสตร์ได้ด้วย 

๗) Thammasat Alumni Network จัดให้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างสมาคมธรรมศาสตร์ และสมาคมที่เป็นศิษย์เก่าของคณะต่างๆ โดยจัด
ให้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดโดยใช้โอกาสส าคัญๆ เช่น วันธรรมศาสตร์ วัน
ธรรมศาสตร์สามัคคีวันปรีดี ฯลฯ 
 



๓๖ 

 

๓.๖ นโยบายยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ยังคงเน้นการพัฒนาใน ๕ สุดศิลปศาสตร์ (Larts High-Five) ได้แก่ 

หลักสูตรเดิร์น - อาจารย์ดัง - นักศึกษาเด่น – วิจัยโดน – ระบบเดิน มีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 
 
๓.๖.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

๑) ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความทันสมัย  
 ๒) วางแผนและผลักดันให้มีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศในรูปแบบของหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรตรีต่อเนื่องโท (ได้ทั้งปริญญาตรีจาก มธ. 
และปริญญาโทได้จากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ) 
 ๓) ปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการรวมหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถสลับหมุนเวียนเพ่ือไป
ศึกษาต่อหรือเพ่ิมพูนความรู้ได้ หรือช่วยให้สาขาวิชาที่มีอัตราก าลังไม่มากได้มีโอกาสเปิดรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 ๔) เน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกเพ่ือให้หลั กสูตรเป็นที่รู้จักทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค เช่น การปรับปรุงสื่อออนไลน์ 
 ๕) เพ่ิมกลยุทธ์การรับเข้านักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้ได้ผู้ เรียนที่มี
คุณภาพสูงขึ้น โดยเน้นกิจกรรมในเชิงรุก เช่น การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม
เพ่ือให้โควตาการรับเข้าหรือทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีความโดดเด่นหรือให้กับนักศึกษาต่างชาติ 
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (คณะฯ สมทบหรือเพ่ิม
จ านวนจากทุนของมหาวิทยาลัย) หรือการจัดค่ายวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือใช้
เป็นโอกาสในการคัดเลือกผู้เรียน 
 ๖) เพ่ิมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศที่ต้องการศึกษา
ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมไทย เช่น หลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาโทต่อเนื่องเอกด้านภาษาหรือ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือหลักสูตรปริญญาโทด้านการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่ประกอบด้วยแขนงย่อยที่มาพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น การสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือภาษา
มาเลย์หรืออินโดนีเซีย ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 ๗) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป เช่น ระบบ 
MOOC เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศด้านการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเปิดตลาดวิชาสู่สังคมผู้เรียนภายนอก เช่น โครงการ TU 



๓๗ 

 

GenNext และส่วนหนึ่งสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้แก่คณะในรูปแบบของโครงการบริการสังคมหรือ
การให้บริการทางวิชาการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย  
 ๘) 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 
 

๓.๖.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับจากโลกวิชาการภายนอก 

 ๑) จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบโดยน าแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
และแผนพัฒนาอาจารย์ในระดับหลักสูตรหรือสาขาวิชามาจัดท าแผนการพัฒนาและการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในภาพรวมของคณะ โดยรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเน้น
การใช้สื่อออนไลน์ 

 ๒) จัดกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาคมทางวิชาการหรือบุคคลภายนอกได้รู้จักอาจารย์
หรือผลงานของอาจารย์มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ส าหรับอาจารย์ที่เพ่ิง
ส าเร็จการศึกษา การเปิดตัวหนังสือ  
 ๓) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเวทีทางวิชาการ หรือการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการ หรือการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกหรือแก่สังคมผ่านสื่อต่างๆ  
 

๓.๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ผลิตบัณฑิตที่มีสุขภาพจิตดี มีความรู้รอบ มีทักษะการ
วิเคราะห์วิจัย และมีความสามารถในการสื่อสารและการท างานในระดับนานาชาติ 

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

 ๒) ด าเนินการให้นักศึกษาแรกรับเข้าทุกคนเข้ากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา
ตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต และ
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลป้อนกลับทางด้านความถนัดและบุคลิกภาพ และจะมีการติดตามให้



๓๘ 

 

นักศึกษาใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือทดสอบตัวเองในด้านต่างๆในทุกชั้นปีพัฒนาบุคลิกลักษณะและ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วย 

 ๓) จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เข้าใจปัญหาด้านสุขภาพจิตและช่วยกันสอดส่องดูแล
และให้ค าปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 

 ๔) จัดตั้ งศูนย์การฝึกงานและพัฒ นาทักษะวิชาชีพ (Career Development 
Center) และจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพ่ือช่วยหลักสูตรและสาขาวิชาประสานงานและ
ด าเนินการเรื่องวิชาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติ และเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและงานพิเศษ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพ่ือการเตรียมพร้อมในการท างานและการพัฒนา
บุคลิกภาพ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการอบรมหรือการรับ
นักศึกษาฝึกงาน การฝึกอบรมนักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการท างาน อาทิ การจัด โครงการ 
L’Arts Smart Graduated 
 ๕) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฟังการเสวนาหรือการบรรยายที่จัดโดยหลักสูตรหรือคณะ
อ่ืนเพื่อสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้มี “ความรู้รอบ”  
 ๖) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ “การคิดค้นคว้า”หรือทักษะการวิจัยส าหรับ
นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับคณะ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการประจ าปี  การจัดสรรทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ  
 ๗) จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะทางวิชาการเพ่ือส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชา
ในหลากหลายสาขาวิชา และมีเงินรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๘) ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติหรือฝึกงานหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมในต่างประเทศหรืออย่างน้อยในองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ โดยคณะฯจะ
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยผ่านทางช่องทางของความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและผ่านทางความร่วมมือจากภาคเอกชนในการหาแหล่งฝึกงาน การ
อบรมเตรียมความพร้อม และการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการฝึกงานในต่างประเทศ 
 ๙) การพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯจะจัดค่ายหรือการอบรมทักษะ
การท าวิจัย การสืบค้นข้อมูล การอบรมเรื่องจริยธรรมในการวิจัยและทักษะที่จ าเป็นอ่ืนๆในภาพรวม
เพ่ือให้นักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษได้มีโอกาสพบปะและเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน 
 ๑๐) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะในการส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปต่างประเทศระยะสั้นเพ่ือเก็บข้อมูลหรือรับการปรึกษา



๓๙ 

 

ด้านการวิจัยหรือการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือเชิญอาจารย์ที่
มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาสอน บรรยาย หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

๓.๖.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบสูงและ
ตอบสนองนโยบายวิจัยระดับชาติ 

ส่งเสริมผลผลิตงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
นโยบายชาติและจุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัย และต่อยอดจากงานวิจัย/นวัตกรรม และการส่งเสริม
การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ อาทิ จัดกิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในการท าวิจัย การสร้าง Research Cluster อย่างเป็นทางการและเป็นระบบ 
ด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้
อาจารย์ท าวิจัยที่เป็นการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้อาจารย์
ท าวิจัยหรือเขียน (หรือแปล) บทความเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ผลักดันให้มีการเสนอชื่อวารสารทาง
วิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ สร้างแรงจูงใจในรูปแบบของเงินรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

๓.๖.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
แนวทางของ EdPEx 
 ๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EdPEx เช่น การอบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน การจัดทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเตรียมความพร้อม
เข้ารับการประเมิน การจัดอบรมผู้ประเมินภายใน เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาระบบการรับการตรวจ
ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 
 ๒) จัดตั้งหน่วยงานหรือหัวหน้าทีมงานที่มีหน้าที่ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบงานต่างๆ เช่น นักศึกษา ผู้ ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสม่ าเสมอโดยผ่านทางเครือข่ายของสมาคมศิลปศาสตร์ เครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา และ
เครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าผลส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจมาน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
ปรับแผนการท างานเป็นระยะๆ 
 ๓) สร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ โดยมีช่องทางให้บุคลากรสะท้อน
ความต้องการหรือปัญหาต่างๆในการท างาน ปรับปรงสวัสดิการด้านต่างๆ การให้รางวัลและยกย่อง
เชิดชูบุคลากรดีเด่น และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสายสนับสนุนและ
ระหว่างหน่วยงานสายสนับสนุนกับอาจารย์และนักศึกษา 



๔๐ 

 

 ๔) น าแนวทางการท างานสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือให้บุคลากรท างานหนักน้อยลงแต่ได้
งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การหมุนเวียนงานระหว่างหน่วยงานในระยะสั้น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและภาระงานเพ่ือรองรับเนื้องานใหม่ๆตามแผนกลยุทธ์ การหาทีมสนับสนุนจากนักศึกษา
เพ่ือช่วยงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และการ outsource ในงานบางประเภท เป็นต้น  
 ๕) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศส าหรับงานวิจัย และ
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ 
 ๖) ใช้ระบบ e-office ในงานด้านต่างๆทดแทนการใช้เอกสาร เช่น การกรอก
แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษาและงานด้านอ่ืนๆ และการสื่อสารภายในองค์กร 
 ๗) จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแนวทาง
การหารายได้ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายโดยไม่พ่ึงพาแต่รายได้จากหลักสูตรพิเศษแต่เพียง
อย่างเดียว เช่น การเปิดวิชาโทหรือวิชาเลือกที่เป็นที่ต้องการของนักศึกษาต่างคณะเพ่ือคณะฯจะได้มี
รายได้จากงบอุดหนุนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิมรูปแบบและขยาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (เช่น การหารายได้จาก online courses 
หรือการสร้างศูนย์ทดสอบทางภาษาเช่น ภาษาไทย หรือภาษาอาเซียน) การระดมทุนจากเครือข่าย
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง หรือจากภาคเอกชนเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา การหา
รายได้เข้าคณะจากการรับงานวิจัยขนาดใหญ่จากหน่วยงานภายนอก การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่
อยู่ในระเบียบที่ท าได้ เป็นต้น 
 



๔๑ 

 

บทที่ ๔ 
ความต้องการของผู้รับบริการ และผูเ้กี่ยวข้อง 

 
 จากการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและผู้ เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้แบบบูรณาการ สามารถ
ท างานหลากหลาย เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม วัฒนธรรม เข้าใจความเป็นไปของโลก โดยเป็นการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการใน ๓ กลุ่มหลักๆ ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้รับบริการในอดีตและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต (๒) กลุ่มผู้รับบริการในปัจจุบัน ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ผู้ปกครอง 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ใช้บริการวิชาการ (โครงการบริการสังคม) และ (๓) กลุ่มผู้รับบริการใน
อนาคต ได้แก่ เด็กนักเรียน นักศึกษาปริญญาตรีที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้วิธีสัมภาษณ์
กลุ่มย่อย (Focus Group Interview) ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 
๔.๑ กลุ่มผู้รับบริการในอดีตและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

กลุ่มผู้รับบริการในอดีตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๔.๑.๑ ผู้ใช้บัณฑิต 

๑) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
  (๑ .๑) ผู้ ใช้บริการเห็นว่า บัณฑิตยังมีความจ าเป็นที่ จะต้องมีทักษะ

ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอาจบางหน่วยงานต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษขั้น
สูงได้ อาทิ กระทรวงต่างประเทศ ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถเขียนสรุปความเป็น
ภาษาอังกฤษได้ด ี

  (๑.๒) ในส่วนของภาษาที่  ๓ ทั้งภาษาจีน ภาษาของประเทศอาเซียน 
รวมถึงภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่ามีประโยชน์  

(๑.๓) ภาษาไทยยังส าคัญ เพราะด้วยบัณฑิตในปัจจุบันมักมีปัญหาในการใช้
ภาษาวิชาการ ภาษาเขียน ไม่สามารถแยกภาษาพูดกับภาษาเขียนออกจากกันได้ รวมถึงการสะกดค า 
การสรุปความ ซึ่งเป็นทักษะที่ยังจ าเป็นในการท างาน มีทักษะเขียนสรุปความเพ่ือใช้ในการสรุป
ประเด็นหารือ หรือการสรุปข่าว 

  ทั้งนี้ผู้ใช้บัณฑิตจากกระทรวงต่างประเทศเห็นว่า บัณฑิตจากคณะศิลป
ศาสตร์ที่ผู้ใช้บัณฑิตรับเข้ามาท างานนั้น สามารถใช้ภาษาอินโดนีเซียได้ แม้จะไม่ตรงกับภารกิจของ
กรมยุโรป ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประเทศต่างๆ อาทิ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม โมนาโค ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่ม



๔๒ 

 

งานที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส แต่บัณฑิตก็สามารถสนับสนุนงานของหน่วยงานได้ดี สามารถสรุปความ
และน าเสนอได้ดี สามารถร่างหนังสือราชการได้ ใช้ภาษาไทยได้ดี สามารถสรุปความจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยได้ดี มีความทุ่มเทในการท างาน ปรับตัวและเรียนรู้กับระบบการท างานในกระทรวงการ
ต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างดี 

 
๒) การบูรณการกับศาสตร์อื่น 

(๒.๑) การบูรณาการควรเป็นการบูรณาการด้านประวัติศาสตร์  และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศ  

(๒.๒) การบูรณาการวิชาด้านจิตวิทยาเข้าไปในหลักสูตร เช่น ประเด็นเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์และการเข้าสังคม การปรับตัวในการท างานเมื่อเผชิญภาวะที่คาดไม่ถึงในการท างาน  

(๒.๓) เน้นไปที่หลักสูตรสั้นๆ ที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างความรู้
ศาสตร์ต่าง อาทิ บรรณารักษ์และความรู้ทางด้านดนตรีร่วมกัน  

๓) การบูรณาการในศาสตร์ของตนเอง 
  (๓.๑) การบูรณาการของหลักสูตร อาจไม่ได้หมายรวมไปที่การรวมสอง

หลักสูตรเข้าด้วยกัน แต่อาจอยู่ในลักษณ์ท่ียังคงเอกลักษณ์ของหลักสูตรและลักษณะเด่นของหลักสูตร
ในสาขาวิชานั้นไว้ และเสริมจุดเด่นที่ส าคัญ เช่น หลักสูตรในด้านเนื้อหาก็จะให้เพ่ิมรายวิชาและทักษะ
ที่จ าเป็นในด้านภาษา บรรณารักษ์ จิตวิทยา รวมถึงทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่การ
ท างานและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 

ตัวอย่างในกรณีของสาขาบรรณรักษศาสตร์ ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า บัณฑิตที่จบ
มาแม้ว่าควรจะได้รับการบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เพ่ือเติมเต็มทักษะความรู้ในแต่ละด้าน แต่ด้วย
ความสนใจของนักศึกษาแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันตามความถนัดความชอบส่วนบุคคล ดังนั้น
บัณฑิตจึงควรมีความรู้เชิงลึกในสาขาที่ตัวเองศึกษา อาทิ ด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศ ต้องมีหลัก
และความรู้พ้ืนฐานด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้น ตรรกะการคิดวิเคราะห์ 
นอกเหนือจากการท างานในด้านห้องสมุดหรือสารสนเทศ ซึ่งความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านอ่ืนได้ด้วย โดยหากบัณฑิตจะไปท างานในสายงานอ่ืน ทักษะด้านตรรกะ
การคิดวิเคราะห์ก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยส่วนใหญ่บัณฑิตทางด้านบรรณารักษ์จะมีทักษะ
ด้านการคิดค าค้น หรือการวิเคราะห์ได้ดีกว่าสาขาอ่ืนเนื่องจากเรียนทางด้านนี้มา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่น
ของสาขา ส่วนที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือทักษะทางด้านดิจิทัล และสารสนเทศ ต้องพัฒนาไปมากกว่า
โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น ในเรื่องของเน็ตเวิร์ค system analysis , data base เป็นต้น รวมถึงโซเชียล
มีเดียที่เป็นทักษะที่ต้องมีติดตัว ท าให้ได้เปรียบกว่าคนอื่น  



๔๓ 

 

โดยในปัจจุบันห้องสมุดยังท าหน้าที่ในการให้บริการด้านอ่ืนมากขึ้น เช่น 
การเป็น learning center ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ท าให้ต้องมีความเข้าใน
การท าหลักสูตร การให้บริการความรู้ทางดานเทคนิคสารสนเทศในการท างาน โดยหลักสูตร
บรรณารักษ์ไม่ใช่เพียงเฉพาะการท างานห้องสมุดหรือระบบสารสนเทศนั้น แต่ยังต้องท าหน้าที่เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้อีกด้วย ต้องมีทักษะในการสรุปความเนื้อหา การสอน มีบุคลิกที่กล้าแสดงออก 
สามารถบรรยาย ใช้ค าได ้

นอกจากนี้ในส่วนของห้องสมุดเองมีภารกิจส าคัญคือ การตรวจสอบและ
รับรองการอ้างอิงในเนื้อหาของผลทางวิชาการขององค์กร รวมถึงการผลิตวารสารวิชาการ ดังนั้นงาน
บรรณารักษ์และงานสารสนเทศขององค์กรจึงมีความเกี่ยวโยงกันไปด้วย เป็นงานของบรรณารักษ์ใน
ยุคสมัยใหม่ ดังนั้นบัณฑิตในด้านบรรณารักษ์จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ดังกล่าว เพ่ือให้
บัณฑิตของคณะฯ มีคุณสมบัติตรงกับกับที่องค์กรต้องการ 

รวมถึงอาจสนับสนุนทักษะอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับตลาดงานเฉพาะทาง อาทิ 
ความรู้ด้านดนตรีส าหรับห้องสมุดดนตรี เช่น กรณีของสถาบันดนตรีฯ บัณฑิตแม้มีทักษะด้าน
บรรณารักษ์และสารสนเทศ แต่ในด้านดนตรียังขาดความรู้ ท าให้ต้องมาฝึกฝนเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็น
งานบรรณารักษ์ทางด้านดนตรี ดังนั้นบัณฑิตที่จบบรรณารักษ์อาจมีหลักสูตรเสริมทางด้านห้องสมุด
ทางด้านดนตรี ก็จะท าให้สามารถตอบสนองต่อการจ้างงานได้ 

๔) ทักษะด้านอ่ืน ๆ  
  (๔.๑) บัณฑิตควรมีทักษะด้าน social media skill หรือ digital skill 

เพ่ิมเติม แม้บัณฑิตส่วนใหญ่จะมีทักษะด้านนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโควิด
ท าให้ต้องมีการท างาน การประชุมผ่านออนไลน์มากขึ้น ท าให้ต้องใช้ทักษะด้านไอทีมากขึ้น มีทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย สามารถท าสื่อน าเสนอในรูปแบบต่างได้ การตัดต่อคลิปวีดีโอเพ่ือ
น าเสนอผลงาน 

(๔ .๒ ) ทักษะด้านการพิมพ์  ควรมีการเพ่ิมเติมทักษะด้านการพิมพ์ 
โดยเฉพาะการพิมพ์สัมผัส เพ่ือให้การท างานรวดเร็วขึ้น  

(๔.๓) ทักษะในการน าเสนองาน ทักษะในการสรุปงาน โดยบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมี ทักษะในการน าเสนองาน สรุปงาน อินโฟกราฟฟิค สไลด์ วีดีโอ  

(๔.๔) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการค้นสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการ
ท าวิจัย 

(๔.๕) ทักษะในการท างานด้านการบริหาร ในงานด้านการบริการ บัณฑิต
ควรมีทักษะในการให้บริการ มีจิตบริการ (service mind) พร้อมที่จะให้บริการ พร้อมที่จะถ่ายทอด



๔๔ 

 

ความรู้ให้ผู้อ่ืน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น งานด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
ให้บริการควบคู่กันไปด้วย 

(๔.๖) ทักษะด้านการจัดท าเอกสารทางราชกาซึ่งจะท าให้บัณฑิตเข้าสู่การ
ท างานได้ดีขึ้น  

 ทั้งนี้บางหน่วยงานเห็นว่า บัณฑิตที่จบจากคณะศิลปะศาสตร์ สามารถบูรณาการ
ศาสตร์อ่ืนๆ เข้ามาท างาน อาทิ มีความถนัดด้านอินโฟกราฟฟิค และการน าเสนองาน ทักษะภาษา 
การสรุปความ การประยุกต์ถ่ายทอด ท าให้เห็นว่าการบูรณาการหลายศาสตร์เข้ามามีประโยชน์มาก 
 

๔.๑.๒ กลุ่มศิษย์เก่า 
๑) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
 (๑.๑) ศิษย์เก่าบางท่านยังคงมองว่า ที่ผ่านมาบางหลักสูตรในกรณีของการ

เรียนภาษา เน้นไปที่ทฤษฎีกับหลักภาษามากกว่าท าให้เมื่อจบออกมาใช้จริงไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วน
คนที่มีความสามารถทางด้านภาษา สามารถท างานได้หลายด้าน รวมทั้งด้านการแปลภาษาหรือเป็น
ล่าม สามารถท างานกับหน่วยงานที่ต้องใช้ทักษะภาษา อาทิ สถานทูตได้ ดังนั้นการเรียนภาษาจึงยังมี
ความจ าเป็น แต่บัณฑิตท่ีจบมาบางส่วนไม่สามารถใช้ภาษาได้เลย ด้วยความยากของภาษา เช่น ภาษา
รัสเซีย ขณะเดียวกันโอกาสในการท างานอาจจะน้อยกว่าภาษาอ่ืนๆ 

 (๑.๒) หลักสูตรทางด้านภาษายังคงมีความจ าเป็นอยู่ และอยากให้มี
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ทักษะทางการใช้ Software Microsoft โปรแกรม Google 
Space โปรแกรม Adobe ส่วนโปรแกรม Excel กับ Power Point แม้ว่านักศึกษาจะสามารถฝึกได้
ผ่านการท างาน การน าเสนองาน แต่บัณฑิตเห็นว่าเป็นเพียง Academic Presentation ซึ่งแตกต่าง
จากการน าเสนอในการท างานจริง คณะฯ จึงควรบรรจุวิชาเหล่านี้เข้าไปในหลักสูตร และอยากให้มี
วิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจริง เช่น วิชาการด้านการบริการ จิตอาสา สังคมวิทยา รวมถึงการท า 
Workshop และให้มีการบูรณาการเรียนข้ามสาขาวิชาจาก โครงการพิเศษไปโครงการปกติได ้
  ๒) การบูรณการกับศาสตร์อื่น 

(๒.๑) อยากให้ทั้งโครงการพิเศษและโครงการปกติ สามารถเรียน ข้ามสาขา 
ข้ามวิชาเอก ข้ามโครงการ และข้ามคณะได้ ท าให้นักศึกษาสามารถเพ่ิมความรู้ และพัฒนาศักยภาพได้ 
และการจัดหลักสูตรทางด้านภาษาด้านธุรกิจ วิชาการฝึกงาน ให้คณะฯจัดสถานที่ฝึกงานให้กับ
นักศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง/พัฒนา เนื้อหารายวิชาที่มีความซ้ าซ้อน เพ่ือให้นักศึกษามีตัวเลือกใน
การลงเรียนรายวิชาอ่ืนๆได้ หรือการเพ่ิมหลักสูตรที่เน้นทักษะด้านการตลาด การสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ หรืออาจจะมีการบูรณา
การวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น บรรณารักษศาสตร์กับกฎหมาย และการเพิ่มวิชาการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 



๔๕ 

 

(๒.๒) ในการจัดการเรียนการสอนให้สาขาวิชามีการเชิญผู้สอนที่ประกอบ
อาชีพนั้นๆ มาสอน หรือมีวิทยากรพิเศษที่ท างานในด้านนั้นโดยตรงมาบรรยาย เช่น วิ ชาภาษาไทย
บรรณาธิการ ก็อาจจะเชิญบรรณาธิการ มาพูดคุยให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
นักศึกษาได้ ตลอดจนการลงพ้ืนที่ การปฏิบัติจริง และการบูรณาการวิชาต่างๆ ร่วมกับคณะอ่ืนๆได้ 
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพที่กว้างขึ้น เข้าใจการท างานจริงๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส
ส าหรับการท างานในอนาคตให้กับนักศึกษา 

(๒.๓) คณะควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการข้ามสาขา โดยให้นักศึกษา
มีสิทธิ์เลือกเรียนในวิชานอกเหนือจากที่วิชาในสาขา โดยอาจเป็นวิชาเนื้อหากับวิชาปฏิบัติ เช่น ด้าน
เนื้อหาอาจเป็นวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย สารสนเทศ รวมถึงด้ านภาษา ซึ่งเป็นวิชาที่มีความส าคัญ 
นักศึกษาควรที่จะต้องมีความรู้ ในการเรียนมีทั้งวิชาที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ เวลาเรียนจริงๆ อาจท าให้
นักศึกษามีทักษะได้ 

ตัวอย่างหลักสูตรบูรณาการในการใช้งานของจิตวิทยาคลินิก เช่น จิตวิทยา
กับสังคมสงเคราะห์ เพ่ือไปท างานเป็นนักจิตวิทยาในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ โดยเนื้อหาอาจเป็น
ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ หรือระเบียบวิธี เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ ไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ 

๓) การบูรณาการในศาสตร์ของตนเอง  
(๓.๑) การบูรณาการในศาสตร์ของตนเองอาจหมายรวมถึงการน า

เทคโนโลยีมาปรับใช้กับรายวิชาต่างๆ ตลอดจนการปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคลองกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 (๓.๒) ศิษย์เก่ามองว่าการบูรณาการในศาสตร์ของตนเองอาจจะเพ่ิมการไป
แลกเปลี่ยนให้มากขึ้น การลดวิชาที่ไม่จ าเป็น วิชาไม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ วิชาพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นอาจลดวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย แล้วน าไปเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ในเชิงบูรณา
การ เช่น วิชาสังคมสงเคราะห์ในกรณีของจิตวิทยาคลินิก หรืออาจปรับเป็นวิชาพ้ืนฐานของคณะฯ 
แทน และการเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Microsoft ต่างๆ เป็นต้น หรือเพ่ิมวิชาที่ตรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น วิชาด้าน
การตลาด วิชาการฝึกงาน เป็นต้น 

๔) ด้านอ่ืนๆ 
 (๔.๑) ศิษย์เก่าส่วนใหญ่เสนอว่า ให้อาจารย์ผู้สอนมีการปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เปิดกว้างทางด้านความคิด เสริมสร้างการมีทักษะด้านอารมณ์และการบริหาร
จัดการความคิด เพราะเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ตลาดแรงงานต้องการ 

 (๔.๒) แนวคิดเชิงบูรณาการ ยังคงมีปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ปัญหาบุคลากร เช่น สาขาวิชาจิตวิทยาอาจารย์ในสาขาอาจไม่เพียงพอ เกณฑ์ในการเข้ามาเป็น



๔๖ 

 

อาจารย์ที่ก าหนดว่าต้องจบปริญญาเอก ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเข้ามาเป็นอาจารย์ของศิษย์เก่า ท า
ให้เกิดการขาดแคลนอาจารย์บางสาขาที่มีคนเรียนปริญญาเอกค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ปัจจัยเรื่องวุฒิ
การศึกษา ถ้าเกิดจะมีการบูรณาการบางศาสตร์หรืออะไรที่มันเฉพาะเจาะจงก็อาจจ าเป็นต้องปรับวุฒิ 
เป็นต้น 
 
๔.๒ กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน 

กลุ่มผู้รับบริการในปัจจุบัน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้ใช้บริการวิชาการ (โครงการบริการสังคม) มีความต้องการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 
๔.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ๑) ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
  (๑.๑) มองว่าหลักสูตรทางด้านภาษาอย่างเดียว ยังต้องให้ความส าคัญกับ

ภาษา การบูรณาการหลักสูตรภาษากับเนื้อหา การศึกษาภาษาจะเป็นสื่อในการท าความเข้าใจวิชาที่
เป็นเนื้อหา อย่างเช่นหลักสูตรภาษาและวรรณคดีอังกฤษที่ใช้ภาษาเป็นสื่อเริ่มต้นและใช้การศึกษา
ภาษามาเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  (๑.๒) การเรียนเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาหรือด้านอ่ืนๆ เท่าใดนั้น
จึงจะเพียงพอขึ้นอยู่กับการน าไปใช้มากกว่า หรือการน าไปใช้ในการศึกษาต่อมากกว่า 

ทั้งนี้ นักศึกษายังมองว่า การบูรณาการหลักสูตรเนื้อหาและภาษานั้น น่าจะ
ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก เพราะอาจศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง แล้วไปศึกษาเพ่ิมเติมจาก
รายวิชาโท หรือรายวิชาเลือกเสรีได้อยู่แล้ว แต่กลัวจะมีปัญหาในเรื่องการศึกษาภาคนิพนธ์ ที่อาจารย์
ที่ปรึกษาอาจไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในเนื้อหาหรือภาษาด้านใดด้านหนึ่ง และการบูรณาการ
เนื้อหาที่น่าจะตอบโจทย์นักศึกษามากที่สุด เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษจะมีรายวิชาที่ประยุกต์ภาษา
กับเนื้อหาอยู่แล้ว เช่น รายวิชาภาษาเพ่ือการเป็นเลขา การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือเรื่องการ
จัดการบุคลากร อย่างไรก้ตามการศึกษาภาษาใดนั้น และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ต ารา
บางส่วนก็ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ จ าเป็นต้องศึกษาภาษาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาอยู่แล้ว 
 
 

๒) การบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 
  (๒.๑) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มองว่า การบูรณาการหลักสูตรมีความ

น่าสนใจ Reskill, Upskill สามารถตอบโจทย์ รวมถึงการปรับพ้ืนฐาน ท าให้มีประสิทธิภาพในด้าน
การศึกษาเรียนรู้ ท าให้หลักสูตรมีความกว้าง จะท าให้หลักสูตรที่ออกแบบมาดูดี นักศึกษาสามารถ



๔๗ 

 

น าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น น ามาประยุกต์ใช้กับด้านภาษาได้ แต่ถ้าการเอาหลายๆสาขาวิชามา
รวมกัน สุดท้ายแล้วนักศึกษาจะไม่ได้อะไรเลย 

  (๒.๒) มองว่า สหวิทยาการ คือการที่ ใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น  นั้นไม่
สามารถท าได้ เนื่องจากสาขาวิชาแต่ละสาขามีลักษณะหรือวิธีการศึกษาบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน 

  (๒ .๓) การบูรณาการหลักสูตรเป็นในลักษณะจับฉ่ายมากเกินไป มี
ความรู้สึกเรียนไปอย่างไร้จุดหมาย ถ้าจะมีการบูรณาการหลักสูตรจริงๆ ให้ค านึงถึงความต้องการของ
ผู้เรียนด้วยว่า จบไปจะได้ท างานอะไร 

  (๒.๔) การเรียนแบบบูรณาการ มีความรู้สึกชอบ เพราะเป็นการเรียนแบบ
รอบด้าน มีความเข้าใจเนื้อหาหรือข้อมูลโดยรวมมากขึ้น เช่น การเรียนวิชาสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มีการเชื่อมโยงในแต่ละเรื่องเข้าด้วยกัน ท าให้สามารถเข้าใจเนื้อหา
โดยรวมมากข้ึน 

  (๒.๕) การเรียนแบบบูรณาการ มีความจ าเป็นของการเรียนในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยการเรียนแบบข้ามคณะได้ เช่น การเรียนความรู้เบื้องต้นด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ได้ และในปัจจุบันและในอนาคตความต้องการของผู้ เรียนมีความหลากหลาย ไม่
เฉพาะเจาะจงการเรียนในด้านใดด้านหนึ่ง อาจจัดให้มีการเรียนข้ามสาขาวิชาหรือข้ามคณะได้ เช่น 
การเรยีนเนื้อหาในด้านอื่นๆ ต่างสาขาต่างคณะควบคู่ไปด้วยกัน 

  (๒.๖) มองว่าการบูรณาการหลักสูตร ควรปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
ทันโลก ทันเหตุการณ์ และสามารถปรับวิธีการเรียนให้ทันสมัย และมีการเลือกวิชาเลือกหรือวิชาโทที่
เพ่ิมหน่วยกิตมากข้ึน อาจจะเป็นตัวรายวิชาที่เพ่ิมเข้ามา เสริมความรู้ให้กับนักศึกษามากกว่า 
เห็นด้วยว่าต้องมีความพร้อมก่อนถึงจะท าได้ ยกตัวอย่างเช่น ช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตร มี
บางวิชาที่ต้องปิดตัวลงเพราะอาจารย์ไม่พอต้องไปสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่แทน จะเกิดปัญหากับ
นักศึกษาในหลักสูตรเก่า ท าให้การบริหารจัดการได้ล าบาก 

  (๒.๗) หากจะมีการบูรณาการหลักสูตรอาจจะให้ผู้สอนคิดว่ารายวิชาอะไรที่
เข้ามาเสริมในหลักสูตร โดยก าหนดให้ชัดเจน เช่น ในสายกฏหมายก็ต้องมีการเรียนภาษาฝรั่งเศสบ้าง 
และในกรณีการรับอาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรับหรือไม่ เพราะในหลักสูตรอาจต้องใช้อาจารย์ที่
มีความเชี่ยวชาญให้หลายศาสตร์ด้วยกัน อาจต้องปรับที่รูปแบบและวิธีการสอนของอาจารย์ ไม่นอก
เรื่อง เนื้อหาไม่แน่นเกินไป ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป 

 
 



๔๘ 

 

 ๓) ด้านอ่ืนๆ  
  (๓.๑) เรื่องกิจกรรมนักศึกษาหรือเวทีทางวิชาการ อาจปรับให้อยู่ในรูปแบบ

ที่ไม่เป็นทางการเกินไป คือไม่จ าเป็นต้องเป็นการประชุมวิชาการ อาจะเป็นเวทีการน าเสนอง่ายๆ จะ
เข้าถึงนักศึกษาทั่วไปมากขึ้น และปรับเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนให้มีความสนุกมากขึ้น ผนวก
กิจกรรมระหว่างสาขาหรือเปิดให้ทุกสาขาเข้าร่วมก็จะเป็นการบูรณาการในอีกรูปแบบหนึ่งได้ 

 (๓.๒) อยากให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน หรือระหว่างรายวิชาคุยกัน
เยอะๆ ในเรื่องการให้งาน ให้เกรด หรือในเรื่องวิธีการสอน ความกระตือรือร้นในการสอน หรือในบาง
วิชาที่อาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญ ควรปรับเป็นการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน 
 

๔.๒.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่านักศึกษา

บัณฑิตศึกษา มีความต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) การบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 
  (๑.๑) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มองว่า เห็นด้วยที่คณะจะมีหลักสูตร

แบบบูรณาการเข้ากับศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ และอยากให้มีการบูรณาการข้ามสาขาวิชา และการบูรณา
การหลักสูตรนอกคณะด้วย เช่น บูรณาการกับคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น การบูรณาการ
ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน คณะอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ นั้น สามารถท าให้ปิดจุดอ่อนของบางรายวิชาที่
ไม่มีอาจารย์ผู้สอน การมีอาจารย์ผู้สอนอย่างจ ากัด หรืออาจารย์ผู้สอนไม่มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้น 

  (๑.๒) อยากให้มีการบูรณาการสาขาที่สนองความต้องการของผู้เรียน เช่น 
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น ตลอดจนการบูรณา
การวิชาล่ามควบคู่กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ๒) ด้านอ่ืนๆ 
  (๒.๑) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ มีความท้าทาย 

สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง และให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Line 
Official 

  (๒.๒) คณะฯ มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว อยากให้ปรับปรุงห้องที่
สามารถนั่งพูดคุยงานกันได ้
 

๔.๒.๓ ผู้ใช้บริการวิชาการ (โครงการบริการสังคม) 
จากการสอบความความคิดเห็นของผู้ใช้บริการวิชาการแก่สังคม พบว่า ผู้ใช้บริการ

วิชาการมีความต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้ 



๔๙ 

 

 ๑) การบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 
  (๑.๑) ผู้ใช้บริการวิชาการ (โครงการบริการสังคม) มองว่า เห็นด้วยที่คณะ

จะมีหลักสูตรบริการวิชาการแบบบูรณาการเข้ากับศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ เช่น การสอนหลักสูตร
ทางด้านภาษาอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมไปกับการเรียนรู้ด้านภาษา เช่น วัฒนธรรม ความคิดเห็นและวิธีที่
คิด ควรผนวกเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรืออาหาร หรือดนตรีศิลปะเกี่ยวกับชาตินั้นๆ 
เพ่ือที่ท าให้เราเข้าใจเขามากขึ้น ถึงเราจะรู้ภาษาแต่ถ้าไม่เข้าใจพ้ืนฐานวัฒนธรรม จะท าให้สื่อสารได้
เต็มที่ หรือท าคลาสที่เกี่ยวกับพวกสิ่งที่นักเรียนหรือคนทั่วสามารถน าไปใช้ได้จริง อย่างคอร์ส
ท าอาหารแล้วใช้ภาษาฝรั่งเศส เรียนเกี่ยวกับภาษานิดหน่อยที่ใช้ในด้านภาษาฝรั่งเศส แล้วถ้าสักวันได้
ไปเที่ยว ทานอาหารหรือเห็นอุปกรณ์อะไรในซุปเปอร์มาร์เกต นักเรียนก็จะเข้าใจว่ามันคืออะไรออก
เสียงยังไง มันรู้สึกท าให้เราทราบถึงวัฒนธรรมต่างชาติได้มากขึ้น 

  (๑.๒) หลักสูตรแบบบูรณาการในเชิงธุรกิจและการตลาด การเรียนภาษา
เพ่ือธุรกิจ เพ่ือการเจรจาทางการค้า ซึ่งสามารถผนวกความรู้ด้านการเจรจาธุรกิจให้เข้าถึงลูกค้า
เจ้าของภาษานั้นๆ ได้มากขึ้น อาจเป็นความรู้ด้านการตลาด ธรรมเนียมในการเจรจาธุรกิจ วัฒนธรรม
การค้าขาย ซึ่งจะมีประโยชน์มาก เช่น การสอนวัฒนธรรมการเจรจาธุรกิจกับคนจีน อาจผนวกเรื่อง
การทานอาหาร การดื่มชา หรือธรรมเนียมอ่ืนๆที่จ าเป็นเข้ามา 

  (๑.๓) ในหลักสูตรการเรียนภาษาอาจมีการออกไปเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือ
เรียนรู้สถานการณ์จริง และได้สื่อสารกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพ่ือให้เข้าใจทักษะการพูด การฟัง  

  (๑.๔) การเปิดหลักสูตรบริการวิชาการแบบออนไลน์ ท าให้บุคคลทั่วไป
เข้าถึงได้มากขึ้น สะดวกขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและความยากล าบากในการเดินทาง แต่ก็มี
ข้อเสียคือมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพ่ือร่วมชั้นเรียนน้อยลง 

 ๒) ทักษะด้านอ่ืนๆ  
  (๒ .๑ ) ทักษะเรื่องการเขียน อีเมลหรือการสื่ อสารแบบที่ สื่ อสารใน

ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษา การน าเสนองาน การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสาร การแปล การเป็น
ล่าม มัคคุเทศก์ การเขียนผลงานเชิงวิชาการ หรือการรีสกิล/อัพสกิลในด้านต่างๆ 

  (๒.๒) ทักษะเรื่องการจิตวิทยาเบื้องต้น บุคลิกภาพ หรือด้านการบริหาร
บุคคลในองค์กร อาจจัดเป็นหลักสูตรสั้นๆ คิดว่าหลักสูตรเหล่านี้คณะฯ น่าจะมีบุ คลากรที่มี
ความสามารถที่จะสอนได้และเป็นหลักสูตรที่เข้ากับสังคมปัจจุบันน่าจะมีผู้สนใจเข้าเรียนมาก 

  (๒.๓) ทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ทักษะด้านไอที โซเชี่ยลมีเดียเพ่ือการตลาด 
การสอนการท าไลฟ์ ไลฟ์สตรีม ขายของออนไลน์ ไลฟ์อีเว้นท์ต่างๆ การท าเนื้อหาออนไลน์ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ทันสมัยและจ าเป็นส าหรับปัจจุบัน น่าจะเป็นที่สนใจของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
รุ่นกลางคนถึงผู้เกษียณที่อาจอยากเรียนรู้เพื่อท าเป็นอาชีพเสริมหลังเกษียณ 



๕๐ 

 

 
๔.๓ กลุ่มลูกค้าในอนาคต 

กลุ่มผู้รับบริการในอนาคต ได้แก่ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลาย นักศึกษาปริญญาตรีที่จะศึกษา
ต่อ เป็นต้น มีความต้องการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๔.๓.๑ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย พบว่ามีความต้องการใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑) อยากเรียนสาขาวิชาอะไร ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก
การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยากเรียนสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และโครงการ
รัสเซียศึกษา ตามล าดับ 
  ๒) การบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 
   (๒.๑) อยากให้มีการบูรณาการกับหลักสูตรเอกนิติจิตวิทยาด้านอาชญากร 
การศึกษาพฤติกรรมของอาชญากร และการเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เสริมเข้าไปด้วย 
   (๒.๒) มีความสนใจภาพรวมของสาขาวิชาจิตวิทยา สามารถน าไปช่วยใน
การท างานของสังคมได้ เช่น จิตวิทยาการลงพ้ืนที่ จิตวิทยาคลินิก และอยากให้เพ่ิมรายวิชาที่สามารถ
ท าความเข้าใจผู้อ่ืนได้ การควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง เป็นต้น ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ และวิชาที่เก่ียวกับการเข้าสังคม 
   (๒.๓) การบูรณาการหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ อยากให้มีวิชาเอก
ภาษาอังกฤษวรรณกรรม วรรณคดี สังคม ประวัติศาสตร์ เป็นต้น และให้มีวิชาการฝึกพูด การเขียน 
การอ่านวรรณกรรมต่างๆ ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น และมีรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
   (๒.๔) อยากให้มีสาขาวิชาจิตวิทยาอาสา ที่สามารถเข้าร่วมท างานกับชุมชน
ได้จริง และต้องมีการบูรณาการและออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ ตลอดจน
ให้สอดคล้องกับหน้าที่การงานหรืออาชีพในอนาคตได้ การบูรณาการ เช่น จิตวิทยาการบริหาร 
จิตวิทยาด้านธุรกิจ เป็นต้น หรือการบูรณาการกับหลายวิชา เช่น จิตวิทยาการกีฬา คอร์สเกมส์ และ
เพ่ิมวิชาที่บูรณาการกับสายงานในอนาคตได้  
   (๒.๕) อยากให้มีการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาภาษาฝรั่งเศส 
หรือวิชาภาษาอังกฤษกับธุรกิจ 
   ทั้งนี้ นักเรียนมองว่า ทุกอย่างต้องมีการบูรณาการ มีการเรียนรู้ แล้วน ามา
ปรับใช้กับตัวเองได้จริง หลักสูตรที่สร้างมา มีความเหมาะสมดี เพียงแต่ต้องมีการเรียนรู้ 



๕๑ 

 

๓) ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบงาน 
   (๓.๑) จัดให้มีกิจกรรม/workshop กิจกรรมในห้องเรียน น่าจะน าทักษะไป
ใช้ได้จริง เช่น กิจกรรมการท าสื่อ เน้นกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติจริง หรือการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ เช่น จัดกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน หรือการไปใช้ชีวิตจริง
ที่รัสเซีย เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวรัสเซีย เป็นต้น 
   (๓.๒) จัดกิจกรรมให้เด็กเข้าใจเนื้องาน กรณีที่เรียนจบไปแล้ว สามารถไป
ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง และอยากให้มีกิจกรรมที่ค้นหาวิชาเอก ซึ่งท าให้เป็นการค้นพบตัวเองได้
ด้วย 
   (๓.๓) การเปิดคอร์สการบรรยายในรายวิชาอ่ืนๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้าฟังได้  
  ๔) ด้านอ่ืนๆ  
   (๔.๑) ให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี คณะฯและอาจารย์รับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียน มีความประทับใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น และให้คณะมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น คณะมีทุนสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง 
คณะมี MOU ที่ไหนบ้าง เป็นต้น 
   (๔.๒) ต้องมีการยืดหยุ่นให้ผู้เรียนมากขึ้น มีวิชาเรียนที่สามารถเลือกช้อปปิ้ง
ได ้
   (๔.๓) อยากให้คณะจัดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากรัสเซีย มาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

(๔.๔) จัดให้มีศูนย์การแนะแนว หรือศูนย์การปรึกษา สามารถท าให้
นักศึกษารู้แนวทางการท างาน การศึกษาต่อ 

(๔.๕) อยากให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การจัดกิจกรรมให้เด็กท า
ความรู้จักซึ่งกันและกัน ระหว่างเพื่อในคณะเดียวกัน หรือเพ่ือนต่างคณะ 

(๔.๖) การรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา และอยากให้คณะฯ มี
วิชาจิตอาสา ที่ให้เด็กลงมือปฏิบัติได้จริง ทดลองใช้ชีวิตในชุมชนนั้นๆจริง ไม่ใช่เพียวแค่การไปแจก
ของ 

(๔.๗) อยากให้คณะมีบรรยากาศในการเรียน ที่ทุกคนสามารถแสดงออก
ทางด้านความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

 
 ๔.๓.๒ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะศึกษาต่อ 
  นักศึกษาปริญญาตรีที่จะศึกษาต่อ มีความต้องการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 



๕๒ 

 

  ๑) สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ ต้องการเรียนต่อสาขาวิชาภาษาไทย ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่าย เข้าใจในเนื้อหาดี 
  ๒) การบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ให้มีการบูรณาการข้ามสาขาวิชา ข้ามคณะ และ
ข้ามมหาวิทยาลัย การบูรณาการสาขาวิชาภาษาไทย เช่น ภาษาไทยกับจิตวิทยา และภาษาไทยกับ
ปรัชญา เป็นต้น การเชื่อมโยงกับนวัตกรรม เช่น วรรณกรรม วรรณคดีต่างๆ จะน ามาเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจอย่างไรได้บ้าง  

๓) ด้านอ่ืนๆ  
   (๓.๑) การติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซต์ 
การประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่าย เข้าใจในเนื้อหาดี 
   (๓.๒) ให้มีหน่วยงานที่ช่วยหรือสนับสนุนการท าวิจัย เช่น ทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัย ทุนการสนับสนุนการลงพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
 



๕๓ 
 

บทท่ี ๕ 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
๕.๑ ผลการประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนฯ  

จากการประเมินแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลประเมิน ๕๕.๒๑ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลประเมิน ๗๗.๕๘ คะแนน และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลประเมินมีคะแนนลดลงคือ ๗๕.๘๕ คะแนน (ภาพท่ี ๕.๑) ทั้งนี้ผลการประเมินในแต่ละ
ตัวชี้วัดทั้งที่บรรลุและไม่บรรลุค่าเป้าหมายมีดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ ๕.๑ ผลการประเมินแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฉบับที่ ๑๒ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
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๕๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS (Transforming you into GREATS) 
เป้าประสงค์: สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS  มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ ๓ ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active 
Learning และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๑ ความพึงพอใจของนายจา้งที่มตี่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS  ร้อยละ ๘๙ ๙๐ ๖๙.๑๗ ๗๔.๒๖ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next 
Generation Leadership) /Entrepreneur /Digital skills 

คะแนน ๗๐ ๗๕ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที ่๑.๓ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT)  คะแนน ๓๙ ๔๕ ไม่ประเมิน ๕๖.๐๐ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๔ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ ๙๖.๒๙ ๙๖.๓๐ ๙๕.๒๖ ๘๖.๐๘ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๕ ค่าเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย์ คะแนน ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๓๖ ๔.๔๐ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๖ ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ๓๔.๗๒ ๓๔.๗๓ ๓๔.๑๘ ๓๕.๑๑ 
ตัวชี้วัดที ่๑.๗ ร้อยละของนักศึกษาปริญญาเอก ร้อยละ ๑.๓๘ ๑.๓๙ ๑.๔๖ ๑.๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

  
ภาพที่ ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที ่๑.๑ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
ตามคุณลักษณะ GREATS 

ภาพที่ ๕.๓ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที ่๑.๓ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) 

  
ภาพที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที ่๑.๔ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ภาพที่ ๕.๕ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที ่๑.๕ ค่าเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย ์

๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐

๖๙.๑๗ ๗๔.๒๖

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๓๙.๐๐

๔๕.๐๐

N/A

๕๖.๐๐

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

คะ
แน

น

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๙๖.๒๙
๙๖.๓๐

๙๕.๒๖ ๘๖.๐๘

๐

๕๐

๑๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๔.๐๐ ๔.๒๕

๔.๓๖ ๔.๔๐

๐.๐๐

๒.๕๐

๕.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓
คะ

แน
น

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๕๖ 
 

 

  
ภาพที่ ๕.๖ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที ่๑.๖ ร้อยละของอาจารย์วุฒปิริญญาเอก ภาพที่ ๕.๗ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที ่๑.๗ ร้อยละของนักศึกษาปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔.๗๒

๓๔.๗๓
๓๔.๑๘

๓๕.๑๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๑.๓๘ ๑.๓๙

๑.๔๖ ๑.๔๗

๐.๐๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๕๐

๒.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๕๗ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก  (Innovating research for Impact) 
เป้าประสงค์:   :ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและน าไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน  

 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ตัวชี้วัดที ่๒.๑ ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง ใน
ฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัย
ประจ าทีป่ฏิบัตงิานจริง  

ร้อยละ ๓๐ ๓๐ ๑.๙๔ ๒.๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จ านวนผลงานวิจยั/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/์งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ / ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) / โครงการ Startup ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

เร่ือง/
ผลงาน/
โครงการ 

๑๒ ๑๓ ๖ ๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัรางวลั
ระดับชาต ิและ/หรือระดับนานาชาต ิ

        

๒.๔.๑ ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

ร้อยละ ๔ ๕ ๐ ๑.๐๖ 

๒.๔.๒ ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดบัชาต ิและ/หรือระดับนานาชาติ ต่อนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ ๐.๖ ๐.๗ ๐.๒๖ ๐.๓๔ 

ตัวชี้วัดที ่๒.๕ เงินทุนสนับสนนุการวิจัยจากแหล่งทนุภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัยประจ า 

บาท/คน ๑๙,๐๖๗ ๑๙,๑๐๐ ๖,๕๗๓.๖๔ ๑๔,๘๒๘.๙๐ 

 
 



๕๘ 
 

  
ภาพที่ ๕.๘ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จดัแสดง ในฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ (Scopus) 
ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง 

ภาพที่ ๕.๙ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดษิฐ์/งานสร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ / ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) / 
โครงการ Startup ที่ประสบผลส าเร็จ 

  
ภาพที่ ๕.๑๐ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่๒.๔.๑ ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รบัรางวลัระดับชาติ 
และ/หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

ภาพที่ ๕.๑๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่๒.๔.๒ ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดบัชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ต่อนักศึกษาทั้งหมด 

๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐

๑.๙๔
๒.๖๐

๐.๐๐

๑๕.๐๐

๓๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑

ค่าเป้าหมาย

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐

๖.๐๐
๗.๐๐

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ผล
งา

น

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๔.๐๐
๕.๐๐

๐.๐๐
๑.๐๖

๐.๐๐

๒.๕๐

๕.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๑

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๐.๖๐
๐.๗๐

๐.๒๖

๐.๓๔

๐.๐๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔.๒

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๕๙ 
 

 
ภาพที่ ๕.๑๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๒.๕ เงินทุนสนบัสนุนการวิจัยจากแหล่งทนุ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙,๐๖๗ ๑๙,๑๐๐

๖,๕๗๔

๑๔,๘๒๙

๐

๒๐,๐๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

บา
ท/

คน

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๖๐ 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ  “Going for great together” 
เป้าประสงค์: ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ตัวชี้วัดที ่๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตา่งชาติต่อนักศึกษา
ทั้งหมด  

ร้อยละ ๐.๙๒ ๐.๙๗ ๑.๔๙ ๐.๖๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่อ
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ ๖ ๗ ๕.๖๗ ๓.๙๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทีป่ฏิบัตงิานจริง  

ร้อยละ ๓๑.๒๘ ๓๑.๒๙ ๒๒.๐๕ ๑๙.๙๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและสง่ออกต่อ
อาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง 

ร้อยละ ๑๗ ๑๙ ๑๐.๑๒ ๐.๗๗ 

๓.๔.๑ ร้อยละอาจารย์แลกเปลีย่นชาวต่างชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง  

ร้อยละ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๙ ๐.๖๔ 

๓.๔.๒ ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนทีส่่งออกต่ออาจารย์
ประจ าทีป่ฏิบัตงิานจริง  

ร้อยละ ๖ ๗ ๖.๒๓ ๐.๑๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จ านวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ผลงาน ๑ ๒ ๔ ๑ 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 

  
ภาพที่ ๕.๑๓ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๓.๑ ร้อยละของนกัศึกษาเต็มเวลา
ชาวตา่งชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด 

ภาพที่ ๕.๑๔ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๓.๒ ร้อยละของนกัศึกษาแลกเปลี่ยนที่
รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทัง้หมด 

  

๐.๙๒

๐.๙๗
๑.๔๙

๐.๖๘๐.๐๐

๒.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๖.๐๐ ๗.๐๐

๕.๖๗

๓.๙๓
๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๓๑.๒๘
๓๑.๒๙

๒๒.๐๕
๑๙.๙๗

๐.๐๐

๒๕.๐๐

๕๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๑๗.๐๐

๑๙.๐๐

๑๐.๐๒

๐.๗๗
๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ร้อ

ยล
ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๖๒ 
 

ภาพที่ ๕.๑๕ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๓.๓ ร้อยละอาจารย์เต็มเวลาชาวตา่งชาติ
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริง 

ภาพที่ ๕.๑๖ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๓.๔ ร้อยละของอาจารย์แลกเปลีย่นที่รบัเข้า
และส่งออกต่ออาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงานจริง 

 
ภาพที่ ๕.๑๗ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๓.๕ จ านวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๐๐

๒.๐๐

๔.๐๐

๑.๐๐
๐.๐๐

๕.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ผล
งา

น

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๖๓ 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔:  มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล “ World Class services for The 
People” 

เป้าประสงค์: เพ่ือให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ตัวชี้วัดที ่๔.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ด าเนนิการแล้วเสร็จตามแผน 
และบรรลุวัตถุประสงค ์ 

ชุมชน ๕ ๕ ๕ ๕ 

ตัวชี้วัดที ่๔.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ        

๔.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๒.๕๓ ๘๑.๒๐ 

 



๖๔ 
 

  
ภาพที่ ๕.๑๘ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๔.๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อ
สังคมที่ด าเนนิการแล้วเสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ 

ภาพที่ ๕.๑๙ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที่ ๔.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: มุ่งสู่ความม่ันคง และยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย “Best Sustainable and Smart University” 
เป้าประสงค์: พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ตัวชี้วัดที ่๕.๒ การด าเนินการ “มหาวิทยาลยัยั่งยนื” ตามนโยบายมหาวิทยาลัย       

๕.๒.๑ ร้อยละของกิจกรรมด้าน Sustainable Development Goals 
(SDG) ที่ด าเนนิการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕.๒.๒ ร้อยละของกิจกรรมด้าน Smart Technology ที่ด าเนนิการ ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๕ 

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ชุม
ชน

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๘๕.๐๐
๘๕.๐๐

๘๒.๕๓ ๘๑.๒๐

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ชุม
ชน

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๖๕ 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้
รวม) 

ร้อยละ ๓๒.๔๓ ๓๒.๔๐ ๓๙.๕๕ ๓๗.๗๙ 

ตัวชี้วัดที ่๕.๔ ผลประเมินประสทิธิภาพการปฏบิัติงานเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ๘๓.๗๔ ๘๓.๗๕ ๘๒.๔๐ ๘๑.๖๖ 
ตัวชี้วัดที ่๕.๕ การได้รับการยอมรับ /รางวัล /การรับรองมาตรฐานดา้นการจัดการ หน่วยงาน/

รางวัล/การ
รับรอง

มาตรฐาน 

๑ ๑ ๑ ๑ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๖ การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนฯ ๑๒ ของ มธ. ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๕๙ ๙๘.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

  
ภาพที่ ๕.๒๐ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่๕.๒.๑ ร้อยละของกิจกรรมด้าน 
Sustainable Development Goals (SDG) ที่ด าเนนิการ 

ภาพที่ ๕.๒๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่๕.๒.๒ ร้อยละของกิจกรรมด้าน Smart 
Technology ที่ด าเนนิการ 

  
ภาพที่ ๕.๒๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่๕.๓ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทาง
การเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้รวม) 

ภาพที่ ๕.๒๓ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่๕.๔ ผลประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๑

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๕.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๒

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๓๒.๔๓ ๓๒.๔๒

๓๙.๕๕
๓๗.๗๙

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๓

ค่าเป้าหมาย

๘๓.๗๔ ๘๓.๗๕

๘๒.๔๐ ๘๑.๖๖

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ค่า
เฉ

ลี่ย

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๔

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๖๗ 
 

  
ภาพที่ ๕.๒๔ ตผัลการด าเนินงานตามวชี้วัดที ่๕.๕ การได้รับการยอมรับ /รางวัล /การ
รับรองมาตรฐานดา้นการจัดการ 

ภาพที่ ๕.๒๕ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัที ่๕.๖ การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานผล
ตัวชี้วัดตามแผนฯ ๑๒ ของ มธ. 

๑ ๑

๑ ๑

๐

๑

๒

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

หน
่วย

งา
น/

รา
งว

ัล

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๕

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๙๕.๕๙ ๙๘.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ร้อ
ยล

ะ

ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๖

ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน



๖๘ 
 

 

๕.๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

๕.๒.๑ สรุปผลการประเมิน (Overall Band) 
  ๑) ผลการประเมิน ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดกระบวนการ (หมวด ๑ – ๖) = 
Band ๒ ระดับการประเมินในภาพรวมในหมวดผลลัพธ์ (หมวด ๗) = Band ๒  

๒) บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 
(๒.๑) Key Themes: Management Process 

ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีในส่วนกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 
คณะฯ เริ่มมีแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อก าหนดพ้ืนฐานของเกณฑ์ EdPEx มีการใช้ข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจบางเรื่อง เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์ การออกแบบหลักสูตรและ
บริการที่สะท้อนถึงการให้ความส าคัญในการน าค่านิยมที่เป็นเลิศ “การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง” ของเกณฑ์ 
EdPEx มาใช้ 

ข. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วน
กระบวนการด าเนินงาน 

๑. แนวทางการด าเนินการที่รายงานเกือบทุกเรื่อง ไม่สามารถแสดงให้
เห็นถึงความเป็นระบบที่ท าซ้ าได้ เช่น ไม่พบการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนที่ใช้ ไม่พบการระบุผู้รับผิดชอบ 
(Process Owner) ของกระบวนการ ไม่ชัดเจนถึงกรอบเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ อีกท้ัง ไม่พบการก าหนดตัว
วัดที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพหรือความส าเร็จของกระบวนการ จึงท าให้คณะฯ ไม่สามารถทบทวนผลการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล และชี้ชัดให้เห็นถึงองค์ประกอบไหนของกระบวนการควรมีการปรับปรุง ในการ
ด าเนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ เพ่ือก้าวสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

๒. การด าเนินงานของคณะฯ ยังไม่สะท้อนถึงความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งมีทั้งองค์ประกอบที่เป็นปัจจุบันและอนาคต ความเข้าใจความต้องการของผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบัน และการคาดคะเนถึงความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาดในอนาคต 
เป็นปัจจัยส าคัญที่มุ่งไปสู่การรักษาและสร้างความผูกพันของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญ 

(๒.๒) Key Themes: Organization Results 
    ค. จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการ
บรรลุพันธกิจ คณะฯ เริ่มมีการรายงานผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านงบประมาณและการเงิน 
    ง. โอกาสพัฒนาที่ส าคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วน
ผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญของ



๖๙ 
 

การด าเนินการในหลายด้าน เช่น ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน การ
บริหารห่วงโซ่อุปทาน ความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร ประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
และผู้น า การประเมินความส าเร็จของวิสัยทัศน์และค่านิยม ประสิทธิผลของการสื่อสารของผู้น าระดับสูง การ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการก ากับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงผลลัพธ์ด้านสังคมและการสนับสนุนชุมชน ซึ่งมีความส าคัญต่อการติดตามความสามารถของคณะฯใน
การส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับทุกกลุ่มอย่างสมดุล 
 

๕.๒.๒ รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 
๑) หมวดที่ ๑ การน าองค์การ 

(๑.๑) หัวข้อ ๑.๑ การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง  ผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการน าองค์กรของผู้บริหาร  
    (๑.๑.๑) จุดแข็ง ผู้น าระดับสูงของคณะฯ ใช้แนวทาง S-E-A-R-C-H (ภาพ
ที่ ๑.๑) ในการทบทวน ก าหนด วิสัยทัศน์และค่านิยม โดยค านึงถึง ๓ สมรรถนะหลักของคณะฯ ได้มีการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ไปยัง นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ประชาคมในมหาวิทยาลัย 
เครือข่ายหรือคู่ความร่วมมือ และบุคคลภายนอกและสังคม โดยใช้วิธีการ  (ตารางที่ ๑.๑) การด าเนินการ
ดังกล่าว ช่วยท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ รับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์การ ท าให้คณะฯ ได้รับการ
สนับสนุนที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในการด าเนินพันธกิจ เพ่ือก้าวสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ 
    (๑.๑.๒) โอกาสการพัฒนา  

 (๒.๑) แนวทางท่ีใช้ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มท่ีส าคัญ เช่น ไม่พบมีรายงานในตารางที่ ๑.๑ ช่องทางและวิธีการที่ผู้น าระดับสูง
ใช้ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมสู่บุคลากรสายวิชาการชาวไทย สายวิชาการชาวต่างประเทศ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานที่ท่าพระจันทร์และที่ศูนย์รังสิต อีกทั้งไม่พบรายงานวิสัยทัศน์ที่แปลเป็น
ฉบับภาษาอังกฤษเพ่ือ Deploy สู่บุคลากรชาวต่างประเทศ เป็นต้น การมีแนวทางดังกล่าว จะท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของคณะฯ 

 (๒.๒) ไม่พบแนวทางที่มีประสิทธิผลที่ผู้น าระดับสูงใช้ในการ
สื่อสารด้วยตนเองเพ่ือสร้างความผูกพันกับบุคลากร เช่น ไม่ชัดเจนว่าผู้น าระดับสูงมีบทบาทอย่างไร ใน
กิจกรรมที่ระบุในหน้า ๒๒ ไม่พบการสื่อสารของผู้น าระดับสูงที่ท าให้บุคลากรเข้ าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของทิศทางองค์กร การสื่อสารที่โน้มน้าวให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น ทุ่มเททั้งกายและใจใน
การด าเนินพันธกิจ โดยใช้ค่านิยมเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติ อีกทั้งไม่พบว่าผู้น าระดับสูงสื่อสารให้
บุคลากรทราบถึงผลการตัดสินใจที่ส าคัญอย่างทันท่วงที และความจ าเป็นที่คณะฯ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการแข่งขันขององค์กร เพ่ือความอยู่รอดและความยั่งยืนของคณะฯ การมี
แนวทางท่ีมีประสิทธิผลดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นของบุคลากรในการท างานให้บรรลุพันธกิจ 
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  (๑.๒) หัวข้อ ๑.๒ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการด าเนินงาน
ด้านกระบวนการก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร  

   (๑.๒.๑) จุดแข็ง  คณะฯ ได้รายงานการด าเนินการที่เกี่ยวกับการก ากับ
ดูแล ตัวอย่างเช่น การก ากับด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การเงิน  และการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ การด าเนินการดังกล่าวอาจจะน าคณะฯ ไปสู่กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องและ
บรรลุพันธกิจเพ่ือก้าวสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
    (๑.๒.๒) โอกาสการพัฒนา  

๑) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
ก ากับดูแลองค์การ ตัวอย่างเช่น ไม่พบมีการอธิบายถึงวิธีการที่คณะฯ ใช้ในการท าให้มั่นใจว่า คณะผู้บริหาร
ของคณะฯ บริหารจัดการตาม ๑๐ หลักธรรมาภิบาล ดังรายงานในภาพที่ ๗.๑ อาทิ หลักภาระความรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น ที่แสดงถึงคณะฯ ปกป้องดูแลผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยยึดมั่นในค่านิยมองค์กร “In diversity we respect and 
collaborate” 

๒) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ไม่ชัดเจนว่าการประหยัดพลังงานจะสร้างความผาสุก และประโยชน์สุขให้กับสังคมใน
วงกว้างอย่างไร ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้ค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกล
ยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์กร เป็นต้น การมีแนวทางดังกล่าว จะเพ่ิมประสิทธิผลให้กับคณะฯ 
ในการด าเนินพันธกิจที่ ๒) การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการแก่สังคมไทย 

๓) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
ท าให้มั่นใจว่าคณะฯ มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และปฏิสัมพันธ์ทุก
ด้านขององค์กรเป็นไปอย่างมีจริยธรรม เช่น ไม่ชัดเจนว่า ผู้รับผิดชอบหลักตามที่ระบุในตารางที่ ๑.๔ มีวิิธีการ
อย่างไรที่ท าให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่พบการรายงานกระบวนการและ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการส่งเสริมและติดตามให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมกลุ่มบุคลากร ผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การด าเนินการนี้อาจช่วยให้
คณะฯ มีมาตรฐานและการก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุตามพันธกิจ 

๔) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ เช่น ไม่ชัดเจนว่า ๔ โครงการที่ได้ด าเนินการตามตารางที่ ๑.๕ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับแต่ละชุมชนอย่างไร ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่คณะฯ ใช้ในการระบุชุมชนไหนเป็นชุมชนที่ส าคัญของคณะฯ 
รวมถึงไม่ชัดเจนถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดเรื่องที่คณะฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นต้น การมีแนวทางดังกล่าว 
จะเพ่ิมประสิทธิผลให้กับคณะฯ ในการด าเนินพันธกิจที่ ๓) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
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๒) หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ 
(๒.๑) หัวข้อ ๒.๑ การจัดท าแผนกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดท า

แผนกลยุทธ์  
    (๒.๑.๑) จุดแข็ง คณะฯ ใช้แนวทาง ๗ ขั้นตอน ดังภาพที่ ๒.๓ ในการ
จัดท ากลยุทธ์ ได้แก่ การมีคณะกรรมการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ของคณะฯ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักเรียน นายจ้าง นักศึกษาใหม่ ผู้ใช้บริการโครงการบริการวิชาการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT ดังตารางที่ ๒.๑ และได้รายงานแผนที่กลยุทธ์ในภาพที่ ๒.๒ มีตัวอย่างการ
ปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนในตารางที่ ๒.๒ และ ๒.๓ การมีแนวทางดังกล่าวจะสนับสนุนคณะฯ ในการ
เตรียมองค์การให้พร้อมต่อความส าเร็จในอนาคต  

(๒.๑.๒) โอกาสการพัฒนา  
๑) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการกระตุ้นการสร้าง

นวัตกรรมระหว่างการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก” เพ่ือเอาชนะความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ “วิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม” การมีแนวทางที่เป็นระบบอาจช่วยให้
คณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ 

๒) ถึงแม้คณะฯ ได้มีการก าหนด ๕ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามที่
รายงานในตารางที่ ๒.๔ แต่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คณะฯ ต้องสัมฤทธิ์
ผล หรือสถานะที่ต้องการเป็นในอนาคต อีกทั้งไม่พบมีการก าหนดกรอบเวลาที่จะต้องบรรลุแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์และตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อาจช่วยท าให้คณะฯ 
สามารถทราบได้ว่าวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้นจะบรรลุเมื่อใด 

๓) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เช่น ไม่ชัดเจนถึงวิธีวิเคราะห์และ
พัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ไม่พบมีการ
น าข้อมูลเชิงเปรียบเทียบตามตารางที่ P๑๑ และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญตามตารางที่ P๑๒ มาใช้เป็น
ปัจจัยน าเข้าในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือก้าวข้ามความท้าทายเชิงกลยุทธ์ “หลักสูตรยังไม่ตอบสนองแนวโน้ม
ที่เปลี่ยนไปของสังคมโลกและมีหลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในสถาบันการศึกษาอ่ืน” การมีแนวทางที่เป็น
ระบบอาจช่วยให้คณะฯ สามารถวางแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

(๒.๒) หัวข้อ ๒.๒ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
    (๒.๒.๑) จุดแข็ง  คณะฯ เริ่มมีแนวทางในการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การ
ปฏิบัติการโดยผ่านขั้นตอนตามภาพที่ ๒.๕ การมีแนวทางดังกล่าวอาจช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
คณะฯ 
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    (๒.๒.๒) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) ไม่พบรายงานแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญ
ของคณะฯ ซึ่งเป็นแผนจ าเพาะที่มีการก าหนดกรอบเวลาที่ต้องท าให้ส าเร็จ เป็นแผนจ าเพาะที่คณะฯ ต้อง
จัดท าและด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ๒) ไม่พบวิธีการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้
ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการ ที่ค านึงถึงความต้องการของแต่ละแผนปฏิบัติการในเรื่องทรัพยากร ด้าน
การเงินและด้านอ่ืน ๆ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า ทุกแผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้น มีทรัพยากรสนับสนุนพอให้
สามารถด าเนินการจนส าเร็จได้ วิธีการที่เป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้
อย่างมีประสิทธิผล 
  ๓) ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนที่คณะฯ ใช้ระหว่างการจัดท า
แผนปฏิบัติการที่ค านึงถึงความต้องการของแต่ละแผนปฏิบัติการในเรื่องบุคลากร เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า ทุกแผน
ปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้น มีขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรพอที่จะสนับสนุนการด าเนินแผนจนส าเร็จ 
การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะฯบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
  ๔) ไม่ชัดเจนว่ามีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความส าเร็จและ
ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ วิธีการที่เป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ สามารถติดตามความก้าวหน้า 
และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
 

๓) หมวดที่ ๓ ลูกค้า 
(๓.๑) หัวข้อ ๓.๑ เสียงของลูกค้า ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการการรับฟัง

เสียงของลูกค้า  
    (๓.๑.๑) จุดแข็ง   

๑) คณะฯ มีระบบที่ชัดเจนตามภาพที่ ๓.๑ ในการบริหารจัดการ
เรื่องการรับฟังเสียงของนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยคณะฯ ใช้ช่องทางที่รายงานในตารางที่ ๓.๑ ในการรับ
ฟังผู้เรียนในระดับปริญญาตรี ตารางที่ ๓.๒ ในการรับฟังผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ตารางที่ ๓.๓ ในการรับ
ฟังผู้ใช้บริการการบริการวิชาการ และตารางที่ ๓.๕ ในการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียอ่ืน ๆ การมีช่องทางรับฟังเสียงหลากหลายอาจช่วยให้คณะฯ ออกแบบหลักสูตรและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

๒) คณะฯ ใช้วิธีการที่รายงานในตารางที่ ๓.๖ ในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี ใช้วิธีการตามตารางที่ ๓.๗ ส าหรับผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
และตารางที่ ๓.๘ ส าหรับผู้รับบริการวิชาการ และมีรายงานตัวชี้วัดดังตารางที่ ๓.๙ การด าเนินการดังกล่าว
อาจช่วยให้คณะฯ ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการน าไปออกแบบสูตรและกระบวนการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้เรียนและผู้รับบริการ 

 



๗๓ 
 

    (๓.๑.๒) โอกาสการพัฒนา  
๑) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการรวบรวมสารสนเทศ

เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเปรียบเทียบกับองค์การเทียบเคียง ที่ท าให้คณะฯ ทราบถึง
ระดับความเป็นสถาบันชั้นเลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การด าเนินการดังกล่าวช่วยให้
คณะฯ ได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาการด าเนินการอันจะมีผลต่อล าดับในการแข่งขัน 

๒) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่คณะฯ ใช้ในการประเมินความไม่พึงพอใจ
และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมถึงไม่พบมีรายงานการประเมินความผูกพันตามแต่ละปัจจัย
ความผูกพันตามที่รายงานในตาราง P๗, P๘, และ P๙ การด าเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้คณะฯ ได้ข้อมูล
ป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความผูกพันของผู้เรียน 

(๓.๒) หัวข้อ ๓.๒ ความผูกพันของลูกค้า ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการการ
สร้างความผูกพันของลูกค้า  
    (๓.๒.๑) จุดแข็ง  คณะฯ ได้รายงานกิจกรรมที่ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์กับกลุ่มต่าง ๆ เช่น นักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้วิธีการตารางที่ ๓.๑๐ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใช้วิธีการตามตารางที่ ๓.๑๑ และส าหรับผู้ใช้บริการโครงการบริการสังคมใช้วิธีการตามตารางที่ 
๓.๑๒ เป็นต้น ที่แสดงว่าคณะฯ เริ่มมีการด าเนินงานพ้ืนฐานที่จะส่งผลต่อการเพ่ิมความผูกพันของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นในอนาคต 
    (๓.๒.๒) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่ เป็นระบบในการสร้างและจัดการ
ความสัมพันธ์ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น มีการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ใช้บริการโครงการบริการสังคม ดังตารางที่ ๓.๑๐ - ๓.๑๒ 
และไม่ชัดเจนถึงการก าหนดประเด็นในการสร้างความสัมพันธ์ ใครท า ท าอะไร อย่างไร ที่ท าให้วิธีการดังกล่าว
สามารถท าซ้ าได้ การมีวิธีการที่เป็นระบบอาจช่วยคณะฯ สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ขณะที่
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความส าคัญกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่างาน
ทางด้านมนุษยศาสตร์ ท าให้คณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยลดลง” และ “งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงส่งผลท าให้งบประมาณที่น ามาจัดสรรในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของคณะฯ ลดลง และต้องพ่ึงพารายได้จากคณะฯ มากขึ้น” 
  ๒) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
ค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ จึงไม่อาจท าให้มั่นใจได้ว่า หลักสูตรและการบริการของ
คณะฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ตามที่รายงานในตารางที่ P๗, P๘ และ P๙ การมี
แนวทางดังกล่าว จะช่วยท าให้คณะฯ สามารถปรับหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือเอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
“หลักสูตรยังไม่ตอบสนองแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของสังคมโลกและมีหลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน” 
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  ๓) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบที่ใช้ในการสร้างความสะดวก
ให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนหากต้องการความช่วยเหลือจากคณะฯ เช่น ไม่พบการก าหนดความต้องการ
หลักในการสนับสนุนของกลุ่มต่าง ๆ คณะฯ รายงานเฉพาะช่องทางการสืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลส าหรับ
ผู้เรียนปัจจุบันและผู้เรียนใหม่ดังตารางที่ ๓.๑๓ การมีวิธีการที่เป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ “จ านวนประชากรที่ลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” 
  ๔) ไม่ชัดเจนถึงวิธีการที่เป็นระบบในการจ าแนกและก าหนดกลุ่ม
ผู้เรียนลูกค้าและส่วนตลาด การมีวิธีการที่เป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้
เหนือความคาดหวังของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เพ่ือก้าวข้ามสถานการณ์ในปัจจุบัน “หลักสูตรยังไม่ตอบสนอง
แนวโน้มที่เปลี่ยนไปของสังคมโลกและมีหลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในสถาบันการศึกษาอ่ืน” 

๔) หมวดที่ ๔  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(๔.๑) หัวข้อ ๔.๑ การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ  
    (๔.๑.๑) จุดแข็ง คณะฯ ได้รายงานวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานในระดับปฏิบัติการ ระดับพันธกิจ/ระบบงาน และระดับกลยุทธ์ขององค์กรในตารางที่ ๔.๑ วิธีการที่
เป็นระบบอาจช่วยติดตามความส าเร็จของการปฏิบัติงานประจ าวัน 
    (๔.๑.๒) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิผลในการก าหนดตัวชี้วัด
เพ่ือติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินการ ตัวอย่างเช่น ไม่ทราบที่มาที่ไปของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (ตาราง
ที่ ๒.๖) และ Leading/ Lagging Indicators ของกระบวนการท างานที่ส าคัญ (ตารางท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔) 
อาทิ เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า หรือวิธีการ
แปลงข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการให้เป็นตัวชี้วัดเพ่ือติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ อีกทั้งไม่พบวิธีการที่ใช้ในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลของตัวชี้วัด เป็นต้น การ
ขาดแนวทางดังกล่าวอาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
  ๒) ไม่พบแนวทางท่ีเป็นระบบในการทบทวนผลการด าเนินการและ
ขีดความสามารถขององค์กร เช่น คณะฯทบทวนผลการด าเนินงานโดยวิเคราะห์อะไร อย่างไร ใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอย่างไร การด าเนินการที่ผ่านมาได้ใช้ขีดความสามารถของคณะฯ อย่างเต็มที่หรือไม่  คณะฯ 
สังเคราะห์ผลการทบทวนให้เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ (Actionable Information) อย่างไร เป็นต้น 
การขาดแนวทางดังกล่าวอาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนดไว้ตามพันธกิจของคณะฯ 
  ๓) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
น าผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ ๔.๑ข) ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น ไม่พบมีการอธิบายถึง ขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่ใช้ใน
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การจัดล าดับความส าคัญ สิ่งใดที่ต้องมีการปรับปรุง และสิ่งใดควรน าสู่การพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม  การขาด
แนวทางดังกล่าวอาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

(๔.๒) หัวข้อ ๔.๒ การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผล
การด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (๔.๒.๑) จุดแข็ง คณะได้รายงานแนวความคิดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๔.๒.๒) โอกาสการพัฒนา  

๑) คณะฯ เริ่มมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี
ความน่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภัย และใช้งานง่าย เช่น คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล และ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือวางแผนจัดหาอุปกรณ์ มีการดูแลรักษารายปีจากบริษัทที่ท าสัญญา ดังตารางที่ ๖.๘ 
การมีวิธีการดังกล่าวอาจช่วยให้ระบบปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุน
ผู้เรียน และผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิผล 

๒) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการความรู้ของคณะฯ เช่น 
ไม่มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการจัดเก็บและถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น และไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ
ส าหรับการจัดการความรู้ การด าเนินการดังกล่าวช่วยให้คณะฯ มีข้อมูลที่เป็นความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ได้ 

๓) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่า
ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในคณะฯ มีความแม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล สมบูรณ์ เชื่อถือได้และเป็น
ปัจจุบัน การมีแนวทางที่เป็นระบบอาจช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือ
เสริมสร้างความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้รับบริการ 

๕) หมวดที่ ๕ บุคลากร 
(๕.๑) หัวข้อ ๕.๑ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ผลการด าเนินงานด้าน

กระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
    (๕.๑.๑) จุดแข็ง คณะฯ เริ่มมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุข
ภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเข้าท างาน ตัวอย่างเช่นคณะฯ ให้บุคลากรประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างานและด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ มีการรายงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม การ
มีแนวทางที่เป็นระบบ จะช่วยตอบสนองความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน “สภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ดี ปลอดภัย” และ ความต้องการของอาจารย์ชาวไทย “มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่
ทันสมัย  ที่เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 

(๕.๑.๒) โอกาสการพัฒนา  
๑) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน

บุคลากร เช่น ไม่ชัดเจนถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จัดให้กับบุคลากร ในแต่ละกลุ่มให้มีผลการด าเนินงาน



๗๖ 
 

ที่โดดเด่นอย่างไร วิธีการที่เป็นระบบจะช่วยตอบสนองความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน “มีสวัสดิการ 
และการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม” 

๒) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อ
ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่อาจเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ไม่พบวิธีการเตรียม
บุคลากรสายวิชาการให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างและเกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการ 
ไม่ได้รายงานวิธีการได้มาซึ่งการก าหนดรูปแบบการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในตารางที่ ๕.๕ 
ผู้รับผิดชอบ และท าเมื่อใด การมีแนวทางที่เป็นระบบจะช่วยให้คณะฯสามารถเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อทิศ
ทางการด าเนินงานของคณะฯ ในอนาคต 

(๕.๒) ความผูกพันของบุคลากร ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร  
    (๕.๒.๑) จุดแข็ง   
  ๑) คณะฯ ได้มีการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของ
บุคลากรทั้ง ๓ กลุ่ม โดยใช้แบบส ารวจความผูกพันและข้อคิดเห็น ในเวทีการประชุมคณาจารย์และการประชุม
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แนวทางที่เป็นระบบอาจช่วยให้ได้ข้อมูลส าคัญในการสร้างเสริมความผูกพันของ
บุคลากรให้ทุ่มเทในการท างาน 
  ๒) คณะฯ ได้รายงานวิธีการต่าง ๆ ที่คณะใช้ในการพัฒนา
ความสามารถของกลุ่มคณาจารย์ (ตารางที่ ๕.๑๐) การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการใน
กลุ่มคณาจารย์ด้านงานวิจัยที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ  และรายงานตัวอย่างกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถในการผลิตงานวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการในบุคลากรสายสนับสนุน 
(ตารางที่ ๕.๑๑) แนวทางที่เป็นระบบอาจช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ  

(๕.๒.๒) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) ไม่พบแนวทางอย่างเป็นระบบที่คณะฯ ใช้ในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง  ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมคณาจารย์ปีละ ๒ ครั้ง และ
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนปีละ ๑ ครั้ง จะสามารถส่งเสริมให้บุคลากร ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ชาว
ไทย กลุ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ตลอดเวลาได้อย่างไร อีกทั้งไม่ชัดเจนว่า การด าเนินตามวิธีการที่รายงานในตารางที่ ๕.๘ อาทิ 
การจัดท าแบบส ารวจความผูกพัน การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
การส ารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน จะสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรกลุ่มไหน อย่างไร 
การมีแนวทางที่มีประสิทธิผลในการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เป็นเลิศ จะช่วยคณะเอาชนะความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ SC๑๒ “ความสัมพันธ์และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรเป็นอุปสรรคต่อการท างาน” โดยใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ SC๑๐ “บุคลากรสายวิชาการมีประสบการณ์สูง สามารถถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ ได”้ 



๗๗ 
 

  ๒) ไม่พบวิธีการที่คณะฯ ใช้ในการประเมินความผูกพันของ
บุคลากร เช่น ไม่พบมีการประเมินความผูกพันจ าแนกตามปัจจัยของแต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม ตามท่ีรายงานในตาราง 
P๔ ที่ท าให้คณะฯ ทราบถึงความสามารถในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรของแต่ละกลุ่ม เพ่ิมประสิทธิผล
ในการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องปรับปรุงในขณะที่เผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ SC๘ “การบริหาร
จัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ” วิธีการและการก าหนดตัววัดของแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากรมี
ความแตกต่างกันอย่างไร การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้คณะฯ มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 
  ๓) ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิผลของแนวทางที่คณะฯ ใช้ในการจัดการ
ผลการด าเนินงานของบุคลากร เช่น การป้อนกลับผลการประเมินการด าเนินงานให้บุคลากรแต่ละรายรับทราบ
อย่างทันท่วงที เพ่ือก าหนดผลการด าเนินงานเป้าหมายร่วมกับบุคลากร วิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดที่จะท าให้
บุคลากรมีผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงก าหนดสิ่งสนับสนุนที่บุคลากรควรได้รับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ เป็นต้น การมีแนวทางดังกล่าวจะท าให้บุคลากรรู้สึกว่าคณะฯ ให้ความส าคัญกับบุคลากร และ
ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
 ๔)  ไม่พบแนวทางที่ เ ป็ น ระบบที่ คณะฯ ใช้ ในการจั ด ก าร
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ “มีความก้าวหน้าและความม่ันคงในการ
ท างาน” ของบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน การมีแนวทางที่เป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล 

๖) หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติการ 
(๖.๑) หัวข้อ ๖.๑ กระบวนการท างาน ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการด้าน

ระบบปฏิบัติการ  
    (๖.๑.๑) จุดแข็ง  คณะฯ ได้รายงานว่ามีกระบวนการ ๔ กระบวนการ 
ได้แก่ กระบวนการผลิตบัณฑิต กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม กระบวนการการวิจัยเพ่ือสนับสนุน
บุคลากรของคณะฯ และกระบวนการสนับสนุนการท างานตามตารางที่ ๖.๑ - ๖.๔ ได้มีการระบุข้อก าหนด
หลัก การน าสู่การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัววัดผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
    (๖.๑.๒) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร และกระบวนการท างานที่ส าคัญ เช่น ไม่ชัดเจนว่าคณะฯ ได้น าข้อก าหนดหลักที่ระบุใน
ตาราง ๖.๑ - ๖.๔ มาใช้ในกระบวนการออกแบบ การมีแนวทางที่มีประสิทธิผลในการออกแบบหลักสูตร จะ
ช่วยคณะฯ เอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ SC๑ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้หลักสูตรต้องปรับตัวให้ทันสมัย” การมีแนวทางที่มีประสิทธิผลในการออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
จะท าให้คณะทราบถึงที่มาที่ไปของกระบวนการต่าง ๆ ตามที่รายงานในตารางที่ ๖.๑ ถึง ๖.๔  และทราบว่า
กระบวนใดด าเนินการเพ่ือพันธกิจที่ ๔ “ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย” 



๗๘ 
 

  ๒) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
น ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ตัววัดผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ
ของสัมฤทธิ์ผลและผลการด าเนินกระบวนการ เช่น ไม่พบมีการก าหนดตัววัด เพ่ือติดตาม ประเมินประสิทธิผล
ของกระบวนการผลิตบัณฑิต ในการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่มีความรอบรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการท างานในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ไม่ชัดเจนว่าการวัดและติดตามอัตรารับ
นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเรื่องเดียว จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการในการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการท้ังในและต่างประเทศอย่างไร หรือ ตัววัดร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ครบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือติดตามประสิทธิผลของกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม จะวัดความสามารถ
ของกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างไร 
เป็นต้น อันอาจเป็นอุปสรรคในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  ๓) ไม่พบมีรายงานวิธีการที่ ใช้ ในการปรับปรุงบริการและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ กล่าวคือรายงานในตารางที่ ๖.๖ เป็นการปรับปรุงการท างานของหน่วยงาน
ภายใน ไม่ใช่การปรับปรุงบริการของคณะฯ อีกทั้ง ไม่พบมีรายงานวิธีการและตัวอย่างการปรับปรุง
กระบวนการที่รายงานในตารางที่ ๖.๑ ถึง ๖.๔ เป็นต้น การมีวิธีการที่เป็นระบบในการปรับปรุงกระบวนการ 
จะช่วยให้คณะฯ เอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติการ
ให้รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” 

(๖.๒) หัวข้อ ๖.๒ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  
    (๖.๒.๑) จุดแข็ง คณะฯ ได้รายงานแนวความคิดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
ในการจัดการประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น มีการระบุตัวอย่างกิจกรรมของการควบคุมต้นทุน
ของกระบวนการสนับสนุนของฝ่ายการคลัง พัสดุและงบประมาณ ฝ่ายแผนและงบประมาณดังตารางที่ ๖.๖ 
การมีวิธีการที่เป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ ติดตามประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
    (๖.๒.๑) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
ท าให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการต่าง ๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล เช่น ไม่พบมีการรายงานวิธีการ
ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างานที่ส าคัญ ไม่พบการก าหนดตัวชี้วัดของ
กระบวนการท างานที่ส าคัญ (ตารางท่ี ๖.๑ - ๔) เพ่ือติดตามต้นทุนของการด าเนินกระบวนการ รวมถึงก าหนด
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับรอบเวลาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นต้น การมีวิธีการที่เป็นระบบอาจ
ช่วยให้คณะฯ สามารถตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และผู้รับบริการ 
  ๒) ไม่พบมีรายงานแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการผู้ส่งมอบ 
คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่รายงานในตาราง P๑๐ ใน OP “บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
คู่ความร่วมมือที่มีต่อองค์การ” ตัวอย่างเช่น ไม่พบรายงานวิธีการบริหารจัดการกับพันธมิตรและคู่ความร่วมมือ
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ที่สนับสนุนการด าเนินพันธกิจของคณะฯ อาทิ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
และองค์กรเอกชน การมีวิธีการที่เป็นระบบอาจช่วยยกระดับผลการด าเนินการของคณะฯ และเพ่ิมความพึง
พอใจของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
  ๓) ไม่พบวิธีการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลที่คณะฯ ใช้ในการ
ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ไม่พบการประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ศูนย์เครื่องมือ และไม่ชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
การมีแนวทางที่เป็นระบบอาจช่วยให้คณะฯ ลดการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตและมีความต่อเนื่องของ
ระบบปฏิบัติการ 

๗) หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์ 
(๗.๑) หัวข้อ ๗.๑ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ ผล

การด าเนินงานด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
    (๗.๑.๑) จุดแข็ง คณะฯ เริ่มรายงานผลลัพธ์ที่อาจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและด้านกระบวนการ ตัวอย่างเช่น คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ทดสอบ GREATS ผลสอบภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น การรายงานผลลัพธ์ดังกล่าวอาจท าให้คณะฯ น าข้อมูลมาใช้เพ่ือการพัฒนากระบวนการส าคัญต่าง ๆ 
ให้สามารถบรรลุพันธกิจของคณะฯ ได้ 
    (๗.๑.๒) โอกาสการพัฒนา  

๑) ไม่พบรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดส าคัญที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ ๑) มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการท างาน และหรือ
การศึกษาต่อ ๒) มีสถานที่ท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้  

๒) ไม่พบรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดส าคัญที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของคณะฯ ใน ๔ พันธกิจ ได้แก่ ๑) บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ๒) องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวด
วงวิชาการแก่สังคมไทย ๓) บริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ๔) การศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๓) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนปริญญา
ตรีเรื่อง “ได้งานท าหลังจบการศึกษา” มีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้นตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ๒ ใน ๓ กลุ่ม (ภาพที่ 
๗.๑๓ และ ๗.๑๔) ผลลัพธ์อยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าเป้าหมาย 

๔) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เรื่อง “มีทักษะภาษาท่ี ๓” มีระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมาย (ภาพท่ี ๗.๗) 

๕) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อความต้องการของคณะฯ เรื่อง 
“การสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่มีความรอบรู้ด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน
ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก” ที่วัดด้วยทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาพท่ี ๗.๑) และนักศึกษาท่ีไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาพท่ี ๗.๓) 
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๖) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดของกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ มีระดับที่ต่ า
กว่าเป้าหมายหรือต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ส าหรับบัณฑิตศึกษา ๔ โครงการ (ภาพที่ ๗.๓๔, ๗.๓๕, ๗.๓๖, ๗.๓๗) 
ส่วนของปริญญาตรี ๓ โครงการมีผลลัพธ์ที่ต่ ากว่าเป้าหมายหรือต่ ากว่าปีที่ผ่านมา (ภาพที่ ๗.๒๙, ๗.๓๐, 
๗.๓๑) 

๗) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ของการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ตามกิจกรรมที่ระบุในตารางที่ ๖.๑๐ การขาดผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคท าให้คณะฯ ขาดข้อมูลเพ่ือการ
รับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของคณะฯ 

(๗.๒) หัวข้อ ๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์การ
มุ่งเน้นลูกค้า  
    (๗.๒.๑) จุดแข็ง คณะฯ แสดงผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้านการมุ่งเน้นลูกค้าที่มี
ระดับดีกว่าเป้าหมายหลายเรื่อง เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาพที่ 
๗.๕๑ - ๗.๕๒, ๗.๕๖, ๗.๕๘) ผู้ใช้บัณฑิต (ภาพที่ ๗.๖๒ - ๗.๖๔, ๗.๖๗ - ๗.๖๙) และผู้รับบริการโครงการ
บริการสังคมทั้งแบบให้เปล่า และแบบเสียค่าใช้จ่าย (ภาพที่ ๗.๗๔ - ๗.๗๕, ๗.๗๘ - ๗.๗๙) การแสดงผลลัพธ์
ดังกล่าวจะช่วยสะท้อนถึงโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการได้
ชัดเจนขึ้น 
    (๗.๒.๒) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมทุกกลุ่มตามที่รายงานในโครงร่างองค์กร เช่น ผู้ใช้บริการวารสาร 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้วิจัยของคณะฯ การแสดงผลลัพธ์ที่ครบถ้วนจะช่วยบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้ดีขึ้น 
  ๒) คณะฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้ามีระดับต่ ากว่า
เป้าหมาย ได้แก่ ความพึงพอใจของต่อการบริหารจัดการของหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (ภาพท่ี ๗.๕๓) และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษภาษาไทย (ภาพท่ี ๗.๕๗)  
  ๓) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านความไม่พึงพอใจและ
ความผูกพันของผู้เรียน การแสดงผลลัพธ์ที่ครบถ้วนจะช่วยบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้ดีข้ึน 

(๗.๓) หัวข้อ ๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์
การมุ่งเน้นบุคลากร  
    (๗.๓.๑) จุดแข็ง  คณะฯ เริ่มมีการรายงานผลลัพธ์ที่อาจแสดงถึงการ
มุ่งเน้นบุคลากรของคณะฯ 
    (๗.๓.๒) โอกาสการพัฒนา ผลลัพธ์ที่คณะฯ ได้รายงาน เกือบทั้งหมดไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแนวทางที่คณะฯ ใช้ในการมุ่งเน้นบุคลากร 
ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ที่รายงานเกือบทั้งหมดไม่สามารถท าให้คณะฯ ทราบว่า “เกิดอะไรขึ้น? ดีหรือไม่ด?ี” อาทิ 
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ภาพที่ ๗.๘๓, ๗.๘๔, ๗.๘๕, ๗.๘๖, ๗.๙๖  ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถน าไปใช้ต่อได้ (Not Actionable) อาทิ 
ภาพที่ ๗.๘๓, ๗.๘๔, ๗.๘๗, ๗.๙๖, ๗.๙๗ เป็นต้น ที่ท าให้คณะฯ สามารถด าเนินการตามค่านิยมที่เป็นเลิศ
ของ EdPEx ได้แก่ “บริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง” 

(๗.๔) หัวข้อ ๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล ผลการ
ด าเนินงานด้านผลลัพธ์การน าองค์กรและการก ากับดูแล  
    (๗.๔.๑) จุดแข็ง คณะฯ เริ่มมีการรายงานผลลัพธ์ที่อาจเกี่ยวกับการน า
องค์การและการก ากับดูแล 
    (๗.๔.๒) โอกาสการพัฒนา  
  ๑) ไม่พบมีรายงานผลตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการน าองค์กร กล่าวคือ 
ภาพที่ ๗.๙๘ และ ภาพที่ ๗.๙๙ ไม่สามารถแสดงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การแสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและสอดคล้อง จะช่วยระบุ
โอกาสในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
  ๒) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแล ๙ ใน ๑๐ มิติตามหลักธรร
มาภิบาล มีระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมาย (ภาพท่ี ๗.๑๐๐) 
  ๓) ไม่พบรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญที่รายงานใน ตารางที่ ๑.๕ โดยใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ “ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจหรือการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ” ผลลัพธ์ที่ครบถ้วนจะช่วยระบุโอกาส
ในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่ส าคัญ 
  ๔) คณะฯ ไม่ได้น าเสนอผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่แสดงในภาพที่ ๗.๑๐๙ บ่งบอกถึงความส าเร็จของตัวชี้วัด
ที่ส าคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างไร การแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องครบถ้วนจะช่วยระบุโอกาส
ในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

(๗.๕) หัวข้อ ๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ผลการด าเนินงาน
ด้านผลลัพธ์งบประมาณ การเงิน และตลาด  
    (๗.๕.๑) จุดแข็ง คณะฯ มีผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้านการเงินที่มีระดับดีกว่า
เป้าหมาย ได้แก่ สัดส่วนงบประมาณที่พ่ึงพารัฐกับรายได้ของหน่วยงาน (ภาพที่ ๗.๑๑๐) และสัดส่วนรายได้
จากการเรียนการสอน (ภาพที่ ๗.๑๑๒) ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้น าสามารถประเมินความสามารถในการ
ด าเนินการอย่างยั่งยืนของคณะฯ และการวางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 
    (๗.๕.๒) โอกาสการพัฒนา  

๑) ผลลัพธ์ด้านการเงินมีระดับต่ ากว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มไม่ดี
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานะการเงินของคณะฯ (ภาพที่ ๗.๑๑๑) และสัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการ 
(ภาพที่ ๗.๑๑๓) และผลลัพธ์ด้านการเงินที่ส าคัญของคณะฯ ที่มีแนวโน้มไม่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จ านวน
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ภาพท่ี ๗.๙๐)  



๘๒ 
 

๒) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้านการเงินที่แสดงให้เห็นถึง
ความได้เปรียบด้านการปฏิบัติการ SA๖ “มีงบประมาณเพียงพอ สามารถพ่ึงพาตนเองได้” การแสดงผลลัพธ์
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนงบประมาณและการเงินของคณะฯ อย่างมีประสิทธิผล 

๓) คณะฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ตัวชี้วัดของการด าเนินการด้านตลาด
ที่ส าคัญ เช่น ไม่ได้แสดงผลลัพธ์จ าแนกตามส่วนตลาด หรือลูกค้ากลุ่มอ่ืน ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวม และการควบคุมต้นทุน ผลลัพธ์ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลป้อนกลับส าคัญเพ่ือท าให้คณะทราบถึง
ระดับ “ความเป็นสถาบันชั้นเลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 



๘๓ 
 

 

บทท่ี ๖ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT) และ TOWS Matrix 

 
 จากวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์  “คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” คณะฯ ได้แปลง และถอดรหัส
วิสัยทัศน์เป็นตัววัด (Vision Clarification and Decoding) ได้ดังตารางต่อไปนี้คือ 
 
ตารางที่ ๖.๑ ตัววัด/ภาพฝันในแต่ละด้าน 

ด้าน ตัววัด/ภาพฝัน 

๑. การเรียนการสอน คณะฯ ได้บัณฑิตที่มีความรู้แบบบูรณาการ สามารถท างานหลากหลาย เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสังคม วัฒนธรรม เข้าใจความเป็นไปของโลก 

๒. ด้านการวิจัย คณะฯ มีงานวิจัยเชิงบูรณาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถ
พัฒนาเป็นนวัตกรรม (นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสังคม หรือ 
นวัตกรรมสังคม) หรือตอบโจทย์ระดับประเทศ หรือตามกรอบ SDG 

๓. ด้านบริการวิชาการ คณะฯ เป็นองค์กรที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
ท างานแบบบูรณาการได ้

๔. ด้านการบริหาร
องค์กร 

คณะฯ มีองค์กรและระบบงาน ที่สามารถรองรับความเป็น Smart or Digital 
University ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

๖.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT)  
๖.๑.๑ ด้านการเรียนการสอน 

คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบบูรณาการ สามารถท างานหลากหลาย เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสังคม วัฒนธรรม เข้าใจความเป็นไปของโลก 

๑) จุดแข็ง – จุดอ่อน 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๑. คณะกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จักของ

สังคม 
๒. คณะให้เสรีภาพทางความคิดแก่นักศึกษา และ

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายการ
นักศึกษา 

๓. คณะให้นักศึกษามีอิสระในการเลือกลงเรียน
รายวิชา มีทางเลือกที่หลากหลายสามารถลง
เรียนข้ามสายได้ อีกทั้งโครงสร้างหลักสูตรยัง
เอ้ือให้นักศึกษาในคณะ ลงเรียนรายวิชานอก
สาขา 

๔. หลายสาขาวิชามีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน แต่
เกี่ยวเนื่อง และส่งเสริมกัน เอ้ือต่อการบูรณา
การข้ามศาสตร์ เช่น การเรียนสายภาษา
สามารถบูรณาการเรียนร่วมกับสายเนื้อหาได้ 

๕. มีรายวิชาจ านวนมากและหลากหลายศาสตร์  
ทั้งหลักสูตรวิชาเอก และหลักสูตรวิชาโท ที่
ดึงดูดผู้เรียนทั้งใน และนอกคณะ อีกท้ังยังเอ้ือ
ต่อการเทียบโอนรายวิชา 

๖. โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนร่วมกันของ
นักศึกษาต่างสาขา และต่างคณะ 

๗. แนวทางปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๖ 
จะรวมเล่มหลักสูตรและจะมีรายวิชา core 
course ร่วมกัน 

๘. คณะฯ มีอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาว
ต่างประเทศหลากหลายสาขาวิชา 

๑. “การแยกกันอยู่ ท่าพระจันทร์ รังสิต" ส่งผลให้
เกิดข้อจ ากัดในการบูรณาการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ 

๒. แต่ละหลักสูตรขาดการประสานกัน ขาด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขา 

๓. อาจารย์ไม่ต้องการสอนนอกเหนือจากสาขา
ของตนเอง  

๔. สาขาวิชาส่วนใหญ่ เป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง 
๕. การพัฒนาหลักสูตร ต่างคนต่างท า ขาดการบูร

ณาการร่วมกัน 
๖. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ท าให้นักศึกษาทั้งในคณะ และนอกคณะไม่มี
ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจลงเรียนวิชาข้าม
สาขาและหรือวิชาโทในคณะศิลปศาสตร์ 

๗. ระบบการจัดตารางเรียนที่แตกต่างในเรื่องของ
ระยะเวลา (๑.๓๐ ชม. และ ๓ ชม.) ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถลงเรียนบางวิชาได้ 

๘. บางสาขาวิชาให้ความส าคัญเฉพาะนักศึกษา
เอกไม่ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักศึกษา
นอกสาขาให้มาเรียน 

๙. แบบปฏิบัติราชการไม่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
อยากสอนนักศึกษาจ านวนมาก หรือสอนข้าม
สาขา 

๑๐. อาจารย์บางสาขาวิชาไม่เพียงพอ จ านวน
อาจารย์ต่อจ านวน Section ไม่เพียงพอ



๘๕ 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๙. นอกจากการสอนในห้องเรียน อาจารย์หลาย

ท่านมีความเชี่ยวชาญและได้รับเชิญออกสื่อ
สาธารณะอยู่บ่อยครั้ง 

๑๐. ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
ส่งเสริมในประเด็นด้านการบูรณาการ 

๑๑. โครงสร้างการเรียนอาคารเรียนรวม ฯ (อาคาร 
SC) ท าให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกันและเกิดการ
พบปะเพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะฯ 

โดยเฉพาะสายภาษา ท าให้ไม่สามารถรองรับ
ความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษา หรือท าให้นักศึกษาไม่สามารถเรียน
วิชาในหลักสูตรที่อยากเรียนได้ 

๑๑. อาจารย์ไม่บูรณาการการสอนข้ามศาสตร์ 
๑๒. หลักสูตรบางหลักสูตรอาจไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑๓. โครงสร้างของตึกคณะศิลปศาสตร์ไม่เอ้ือต่อการ

เรียนร่วมกันของนักศึกษาต่างคณะฯ ท าให้พบ
เจอเพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะได้น้อย 

๑๔. ไม่มี ห้อง common ส่วนกลางของอาจารย์ 
ท าให้ขาดพ้ืนที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้หรือ
ข้อมูลข้ามสาขา 

 
๒) โอกาส - อุปสรรค 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมีชื่อเสียง 

สามารถดึงดูดนักเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา 
๒. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเพิ่มโอกาสใน

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ ผลักดันให้เยาวชนต้องรู้ภาษาที่ ๓ 

๓. บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันส่งเสริมให้
นักศึกษาต้องการเรียนข้ามสาขา 

๔. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีการบูรณาการ
ทักษะภาษาเข้ากับองค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียน
การสอนต่างๆ มากมาย 

๑. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์น้อยลง 

๒. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ มธ.มีไม่เพียงพอ 
๓. แนวทาง มธ.เน้นงานวิจัย นวัตกรรมมากกว่า

การพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร

ของ มธ.ไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้นักเรียนไม่ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครบถ้วน 

๕. ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนเรียนสาขาที่เป็น
วิชาชีพ และหรือจบมาแล้วมีงานท า ท าให้คน
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ลดน้อยลง 

๖. ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาและ
สาขาวิชามีหลากหลาย ท าให้นักเรียนและหรือ



๘๖ 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๖. ตลาดแรงงานมีความต้องการทักษะอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากทักษะในสาขาวิชาของตนเอง เช่น 
จิตวิทยา IT Skill ทักษะการสืบค้นข้อมูล ฯลฯ 

๗. AI จะเข้ามาแทนที่คน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอาชีพที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น ตลาดด้านงาน
แปล ท าให้บางหลักสูตรไม่ตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน ส่งผลให้ เช่น ไม่จ าเป็นต้องใช้คน
ที่จบด้านภาษา ท าให้สายเนื้อหามีความส าคัญ
มากขึ้น 

ผู้ปกครองมีทางเลือกในการตัดสินใจได้
หลากหลาย 

๗. ระบบการจัดตารางเรียนที่แตกต่างในเรื่องของ
ระยะเวลา (๑.๓๐ ชม. และ ๓ ชม.) ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถลงเรียนบางวิชาได้ 

 
๖.๑.๒ ด้านการวิจัย 

คณะฯ มีงานวิจัยเชิงบูรณาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาเป็น
นวัตกรรม (นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสังคม หรือ นวัตกรรมสังคม) หรือตอบโจทย์ระดับประเทศ 
หรือตามกรอบ SDG 

๑) จุดแข็ง – จุดอ่อน 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๑. นโยบายผู้บริหารคณะ ส่งเสริม และสนับสนุน

การท าวิจัย  
๒. คณะสนับสนุนทุนด้านการวิจัยที่ครบวงจร และ

เพียงพอ 
๓. คณะมีระบบ สนับสนุนงานวิจัย 
๔. อาจารย์ในคณะมีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ

ในการท าวิจัย  
๕. อาจารย์ในคณะมีชื่อเสียงในสังคม และ

ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง   
๖. คณะมีวารสารวิชาการ ๕ ฉบับที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  และ 
ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกในหารการ
ลงตีพิมพ์ 

๑. คณะขาดแก่นหรือแนวคิดหลักในการท าวิจัยที่
ชัดเจน 

๒. คณะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยไม่เพียงพอต่อการ
บริการคณาจารย์ในคณะ 

๓. อาจารย์มีความสนใจต่อข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกาศทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
หน่วยงานน้อย  

๔. คณะมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอกน้อยลง 

๕. คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์/ตีพิมพ์/
เผยแพร่ ในฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ 
(Scopus) มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 



๘๗ 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๗. คณะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส่งเสริมการ

ท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ซอฟแวร์ต่างๆ ทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และส่วนของงานวิจัย 

๖. ผู้บริหารขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่
เคยท างานวิจัย 

 

๒) โอกาส – อุปสรรค  

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑. ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน 

และในอนาคต เป็นช่องทางให้อาจารย์ในคณะ
สามารถน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาได้ 

๒. มธ.ให้ความส าคัญกับงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

๓. มธ.ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยร่วมกันผ่านการ
ได้รับสนับสนุนจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 

๔. มธ.ส่งเสริมให้มี research track ส าหรับ
อาจารย์ที่ต้องการเน้นท าวิจัยเป็นหลัก 

๕. แผนยุทธศาสตร์การของชาติมียุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรายงานวิจัย ใช้
ระยะเวลาในการประเมินนาน ท าให้ระยะเวลา
ในการปิดโครงการช้า 

๒. มธ.เน้นให้คณะหาทุนวิจัยจากภายนอกทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

๓. หน่วยงานด้านวิจัยระดับประเทศ สนับสนุน
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และลดบทบาท
งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ลง 

๔. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาจส่งผลกระทบ
ให้งบประมาณด้านการวิจัยของคณะลดน้อยลง 

๕. แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมุ่งเน้นการวิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ท า
ให้งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ได้รับการสนับสนุน
ค่อนข้างน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

๖.๑.๓ ด้านบริการวิชาการ 

คณะฯ เป็นองค์กรที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท างานแบบบูรณา

การได้  

๑) จุดแข็ง – จุดอ่อน 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๑. คณะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตาราง/

รูปแบบการจัดอบรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์เช่น หลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด คณะมีการให้บริการทาง
วิชาการท่ีหลากหลายมากข้ึนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม มีการเปิดสอน
ออนไลน์ท าให้เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการ
เข้าถึงผู้เรียนได้มากข้ึน 

๒. คณะมีความต่อเนื่องในการให้บริการทาง
วิชาการ รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปแบบที่มีรายได้และที่เป็นบริการเพื่อสังคม 

๓. คณะมีความพร้อมในด้านบุคลากรโดยมีการบูร
ณาการการท างานระหว่างฝ่ายต่างๆ มี
เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน อาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
และเป็นเจ้าของภาษา 

๔. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน อาทิ มีช่องทางในการรับสมัครและช าระ
เงินที่สะดวก  

๕. คณะฯ มีจ านวนผู้มาลงทะเบียนเรียนโครงการ
บริการสังคมแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน
จ านวนมาก 

๖. ผู้บริหารคณะมีนโยบายสนับสนุนการบูรณา
การสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการ 
รวมถึงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ 

๗. คณะฯ มีท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง 

๑. คณะยังไม่มีหัวข้อการอบรมที่บูรณาการในระดับ
คณะ 

๒. คณะมีข้อจ ากัดในการเปิดอบรมวิชาระดับสูง 
อาทิ มีผู้เรียนไม่เพียงพอ 

๓. คณะยังไม่มีแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ เพื่อ
จัดท าคอร์ส ออนไลน์ในลักษณะเดียวกับ 
MOOC  

๔. คณะยังไม่มีการก าหนดรอบการจัดอบรม
ล่วงหน้าที่ชัดเจนในระยะยาว 

๕. ระบบและระเบียบการเบิกจ่ายของคณะไม่
อ านวยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงาน 
รวมถึงมีข้ันตอนในการขออนุมัติโครงการจัด
อบรมที่ยุ่งยาก 

๖. คณะมีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการโดยตรง
ไม่เพียงพอ 

๗. คณะมีอาจารย์ไม่เพียงพอส าหรับการอบรม 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

๘. คณะมีข้อจ ากัดด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

๙. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกจ ากัด เช่น ที่จอด
รถ 



๘๙ 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๘. คณะเก็บค่ารับบริการในการฝึกอบรมต่ า ท าให้

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
๙. การเปิดการอบรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้

คณะเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น 
๑๐. คณะมีสาขาวิชาทางด้านเนื้อหา ที่ท าให้คณะมี

ศักยภาพในการสร้างหลักสูตรการบริการ
วิชาการใหม่ๆ  เพื่อเปิดอบรมให้กับ
บุคคลภายนอกได้ เช่น หลักสูตรจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

 
๒) โอกาส – อุปสรรค (OT) 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของโลกท าให้เกิดความตื่นตัวและกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในการพัฒนาทักษะทางภาษามาก
ขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมปัจจุบัน 
ต้องการพัฒนาตนเองมากขึ้น เพื่อเพ่ิมพูน
ความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นช่องทางในการ
เพ่ิมโอกาสในการท างาน 

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
ท าให้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นที่นิยม และ
คนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่  

๓. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูด้าน
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดความต้องการเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ ในคณะมากข้ึน 

๔. นโยบาย มธ.สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นดิจิทัล (digital 
transformation)  

๑. คู่แข่งมีมากข้ึนในทุกช่องทาง  
๒. ช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามระบบสื่อสารของ

ประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
ส าหรับผู้เรียน เช่น ค่าบริการแพง ระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่สถียร 

๓. ความไม่แน่นอน zoom license ซึ่งข้ึนอยู่กับ
นโยบายกับคณะต้นสังกัดของโครงการ 

๔. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบต่อการหา
รายได้ของโครงการบริการสังคม เนื่องจาก
จ านวนผู้รับบริการลดลง 

๕. สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้คนมาเรียน
น้อยลง 

๖. เมื่อมีผู้เรียนสนใจเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาใน
การจัดการ การคัดเลือก 



๙๐ 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๕. จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ท าให้การ

เปิดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนมากข้ึน 

 
 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๑. คณะยังไม่มีหัวข้อการอบรมที่บูรณาการในระดับ

คณะ 
๒. คณะมีข้อจ ากัดในการเปิดอบรมวิชาระดับสูง 

อาทิ มีผู้เรียนไม่เพียงพอ 
๓. คณะยังไม่มีแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ เพื่อ

จัดท าคอร์ส ออนไลน์ในลักษณะเดียวกับ 
MOOC  

๔. คณะยังไม่มีการก าหนดรอบการจัดอบรม
ล่วงหน้าที่ชัดเจนในระยะยาว 

๕. ระบบและระเบียบการเบิกจ่ายของคณะไม่
อ านวยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงาน 
รวมถึงมีข้ันตอนในการขออนุมัติโครงการจัด
อบรมที่ยุ่งยาก 

๖. คณะมีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการโดยตรง
ไม่เพียงพอ 

๗. คณะมีอาจารย์ไม่เพียงพอส าหรับการอบรม 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

๘. คณะมีข้อจ ากัดด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

๙. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกจ ากัด เช่น ที่จอด
รถ 

๑. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกท าให้เกิดความตื่นตัวและกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในการพัฒนาทักษะทางภาษามาก
ขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมปัจจุบัน 
ต้องการพัฒนาตนเองมากขึ้น เพื่อเพ่ิมพูน
ความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นช่องทางในการ
เพ่ิมโอกาสในการท างาน 

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
ท าให้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นที่นิยม และ
คนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่  

๓. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูด้าน
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดความต้องการเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ ในคณะมากข้ึน 

๔. นโยบาย มธ.สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นดิจิทัล (digital 
transformation)  

๕. จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ท าให้การ
เปิดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนมากข้ึน 

 
 
 



๙๑ 
 

๖.๑.๔ ด้านการบริหารองค์กร 

คณะฯ มีองค์กรและระบบงาน ที่สามารถรองรับความเป็น Smart or Digital University ได ้

๑) จุดแข็ง – จุดอ่อน  

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๑. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะมีประสบการณ์ 

มีความทุ่มเทในการท างาน พร้อมสนับสนุนการ
ท างานของอาจารย์สายวิชาการ 

๒. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ความพร้อมในการเปิดรับ และเรียนรู้เทคโนโลยี 

๓. คณะมีงบประมาณ และระเบียบการเงินของ
หน่วยงานที่สอดคล้องและส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ 

๔. คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของคณะฯ 

๕. บุคลากรของคณะจ านวนเกินครึ่ง อยู่ในวัยที่
พร้อมจะปรับตัว เรียนรู้ และยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และ 
Digital Workplace 

๖. บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

๗. คณะมีบุคลากรที่พร้อมส าหรับสนับสนุนการใช้
สารสนเทศสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 

๘. ผู้บริหารเห็นความส าคัญและพร้อมที่จะ
สนับสนุนการพัฒนางาน 

๙. คณะสามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานได้
หลากหลาย และยืดหยุ่น 

๑. บุคลากรบางส่วนของคณะมีความเคยชินในการ
ท างานตามรูปแบบหรือแนวทางเดิม รวมถึง
บุคลากรส่วนหนึ่งของคณะขาดความเข้าใจใน
ระบบการท างานแบบดิจิทัล 

๒. คณะขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงมี
ความล่าช้าในการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
โดยเฉพาะกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

๓. ความเชื่อมโยงและข้อจ ากัดของระบบ ระเบียบ
ราชการ เช่น งานการคลังที่ต้องผูกกับ
กรมบัญชีกลาง 

๔. คณะยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น ไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเชิงลึก ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  

๕. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีมีจ ากัด 
๖. คณะมีข้อจ ากัดด้านระเบียบในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับยุคสมัย 

 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
๒) โอกาส – อุปสรรค  

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑. ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การท างาน

แบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะในการเป็น Smart or  Digital University 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด หรือฝุ่นพิษ ท า
ให้หน่วยงานต่างๆ หันมาใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานมากข้ึน 

๓. นโยบายชาติสนับสนุนการน าระบบการท างานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

๑. ขาดความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล 
๒. การปรับไปสู่ความเป็นองค์กร digital ต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก 
๓. กฎหมายและกฎระเบียบด้านการจัดการข้อมูล

ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการน าเอาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการท างาน 

 
 
๖.๒ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

๖.๒.๑ ด้านการเรียนการสอน 
คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบบูรณาการ สามารถท างานหลากหลาย เข้าใจ

ตนเอง เข้าใจสังคม วัฒนธรรม เข้าใจความเป็นไปของโลก 
๑) จุดแข็ง – โอกาส (SO) 

 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๑. คณะกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จักของ

สังคม 
๒. คณะให้เสรีภาพทางความคิดแก่นักศึกษา และ

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายการ
นักศึกษา 

๓. คณะให้นักศึกษามีอิสระในการเลือกลงเรียน
รายวิชา มีทางเลือกที่หลากหลายสามารถลง
เรียนข้ามสายได้ อีกทั้งโครงสร้างหลักสูตรยัง
เอ้ือให้นักศึกษาในคณะ ลงเรียนรายวิชานอก
สาขา 

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมีชื่อเสียง 
สามารถดึงดูดนักเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา 

๒. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเพิ่มโอกาส
ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ ผลักดันให้เยาวชนต้องรู้ภาษาที่ ๓ 

๓. บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันส่งเสริมให้
นักศึกษาต้องการเรียนข้ามสาขา 

๔. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีการบูรณาการ
ทักษะภาษาเข้ากับองค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๙๓ 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๔. หลายสาขาวิชามีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน แต่

เกี่ยวเนื่อง และส่งเสริมกัน เอ้ือต่อการบูรณา
การข้ามศาสตร์ เช่น การเรียนสายภาษา
สามารถบูรณาการเรียนร่วมกับสายเนื้อหาได้ 

๕. มีรายวิชาจ านวนมากและหลากหลายศาสตร์  
ทั้งหลักสูตรวิชาเอก และหลักสูตรวิชาโท ที่
ดึงดูดผู้เรียนทั้งใน และนอกคณะ อีกท้ังยังเอ้ือ
ต่อการเทียบโอนรายวิชา 

๖. โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนร่วมกัน
ของนักศึกษาต่างสาขา และต่างคณะ 

๗. แนวทางปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๖ 
จะรวมเล่มหลักสูตรและจะมีรายวิชา core 
course ร่วมกัน 

๘. คณะฯ มีอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาว
ต่างประเทศหลากหลายสาขาวิชา 

๙. นอกจากการสอนในห้องเรียน อาจารย์หลาย
ท่านมีความเชี่ยวชาญและได้รับเชิญออกสื่อ
สาธารณะอยู่บ่อยครั้ง 

๑๐. ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
ส่งเสริมในประเด็นด้านการบูรณาการ 

๑๑. โครงสร้างการเรียนอาคารเรียนรวม ฯ (อาคาร 
SC) ท าให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกันและเกิดการ
พบปะเพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะฯ 

๕. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนต่างๆ มากมาย 

๖. ตลาดแรงงานมีความต้องการทักษะอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากทักษะในสาขาวิชาของตนเอง 
เช่น จิตวิทยา IT Skill ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
ฯลฯ 

๗. เนื่องจากสายเนื้อหามีความส าคัญมากข้ึน
เพราะ AI จะเข้ามาแทนที่คน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอาชีพที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น 
ตลาดด้านงานแปล ท าให้บางหลักสูตรไม่
ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ส่งผลให้ เช่น ไม่
จ าเป็นต้องใช้คนที่จบด้านภาษา  

 

จุดแข็ง – โอกาส (SO) 
๑. เสริมสร้างกิจกรรมที่หลากหลายของคณะ ให้เกิดการบูรณาการกับองค์ความรู้ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ S๑,S๑๐,O๑,O๓,O๔ 
๒. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการท าการตลาด เพื่อจูงใจผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกคณะฯ S

๑,O๕ 
๓. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ 

S๒,S๑๒,O๑,O๓,O๖ 
๔. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด S๓,S๔,S๖,S

๗,O๔,O๖,O๗ 



๙๔ 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๕. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือแสดงศักยภาพของคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ S๘,S๙,O

๑,O๒,O๕ 
 

๒) จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 

 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๑. คณะกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จักของ

สังคม 
๒. คณะให้เสรีภาพทางความคิดแก่นักศึกษา และ

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่ายการ
นักศึกษา 

๓. คณะให้นักศึกษามีอิสระในการเลือกลงเรียน
รายวิชา มีทางเลือกที่หลากหลายสามารถลง
เรียนข้ามสายได้ อีกทั้งโครงสร้างหลักสูตรยัง
เอ้ือให้นักศึกษาในคณะ ลงเรียนรายวิชานอก
สาขา 

๔. หลายสาขาวิชามีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน แต่
เกี่ยวเนื่อง และส่งเสริมกัน เอ้ือต่อการบูรณา
การข้ามศาสตร์ เช่น การเรียนสายภาษา
สามารถบูรณาการเรียนร่วมกับสายเนื้อหาได้ 

๕. มีรายวิชาจ านวนมากและหลากหลายศาสตร์  
ทั้งหลักสูตรวิชาเอก และหลักสูตรวิชาโท ที่
ดึงดูดผู้เรียนทั้งใน และนอกคณะ อีกท้ังยังเอ้ือ
ต่อการเทียบโอนรายวิชา 

๖. โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนร่วมกันของ
นักศึกษาต่างสาขา และต่างคณะ 

๗. แนวทางปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๖ 
จะรวมเล่มหลักสูตรและจะมีรายวิชา core 
course ร่วมกัน 

๘. คณะฯ มีอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาว
ต่างประเทศหลากหลายสาขาวิชา 

๑. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์น้อยลง 

๒. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ มธ.มีไม่เพียงพอ 
๓. แนวทาง มธ.เน้นงานวิจัย นวัตกรรมมากกว่า

การพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร

ของ มธ.ไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้นักเรียนไม่ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครบถ้วน 

๕. ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนเรียนสาขาทีเ่ป็น
วิชาชีพ และหรือจบมาแล้วมีงานท า ท าให้คน
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ลดน้อยลง 

๖. ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาและ
สาขาวิชามีหลากหลาย ท าให้นักเรียนและหรือ
ผู้ปกครองมีทางเลือกในการตัดสินใจได้
หลากหลาย 

๗. ระบบการจัดตารางเรียนที่แตกต่างในเรื่องของ
ระยะเวลา (๑.๓๐ ชม. และ ๓ ชม.) ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถลงเรียนบางวิชาได้ 



๙๕ 
 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๙. นอกจากการสอนในห้องเรียน อาจารย์หลาย

ท่านมีความเชี่ยวชาญและได้รับเชิญออกสื่อ
สาธารณะอยู่บ่อยครั้ง 

๑๐. ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
ส่งเสริมในประเด็นด้านการบูรณาการ 

๑๑. คณะส่งเสริมโครงการบริการสังคมท้ังที่เสีย
ค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าจ่าย 

๑๒. โครงสร้างการเรียนอาคารเรียนรวม ฯ (อาคาร 
SC) ท าให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกันและเกิดการ
พบปะเพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะฯ 

จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการความรู้แบบบูรณาการในตลาดแรงงาน T๑,T๕,T

๖,S๔,S๕ 
๒. เสริมสร้างเอกลักษณ์กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ T๓,S๑,S๙,S๑๐ 

 
 

๓) จุดอ่อน – โอกาส (WO) 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๑. “การแยกกันอยู่ ท่าพระจันทร์ รังสิต" ส่งผล

ให้เกิดข้อจ ากัดในการบูรณาการหลักสูตร
โครงการพิเศษ 

๒. แต่ละหลักสูตรขาดการประสานกัน ขาด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขา 

๓. อาจารย์ไม่ต้องการสอนนอกเหนือจากสาขา
ของตนเอง  

๔. สาขาวิชาส่วนใหญ่ เป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง 
๕. การพัฒนาหลักสูตร ต่างคนต่างท า ขาด

การบูรณาการร่วมกัน 
๖. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตรท าให้นักศึกษาทั้งในคณะ และนอก
คณะไม่มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจลงเรียน

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมีชื่อเสียง 
สามารถดึงดูดนักเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา 

๒. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเพิ่มโอกาสใน
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ ผลักดันให้เยาวชนต้องรู้ภาษาที่ ๓ 

๓. บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันส่งเสริมให้
นักศึกษาต้องการเรียนข้ามสาขา 

๔. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีการบูรณาการ
ทักษะภาษาเข้ากับองค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนต่างๆ มากมาย 

๖. ตลาดแรงงานมีความต้องการทักษะอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากทักษะในสาขาวิชาของตนเอง 



๙๖ 
 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
วิชาข้ามสาขาและหรือวิชาโทในคณะศิลป
ศาสตร์ 

๗. ระบบการจัดตารางเรียนที่แตกต่างในเรื่องของ
ระยะเวลา (๑.๓๐ ชม. และ ๓ ชม.) ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถลงเรียนบางวิชาได้ 

๘. บางสาขาวิชาให้ความส าคัญเฉพาะนักศึกษา
เอกไม่ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักศึกษา
นอกสาขาให้มาเรียน 

๙. แบบปฏิบัติราชการไม่สร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์อยากสอนนักศึกษาจ านวนมาก หรือ
สอนข้ามสาขา 

๑๐. อาจารย์บางสาขาวิชาไม่เพียงพอ จ านวน
อาจารย์ต่อจ านวน Section ไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะสายภาษา ท าให้ไม่สามารถรองรับ
ความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษา หรือท าให้นักศึกษาไม่สามารถเรียน
วิชาในหลักสูตรที่อยากเรียนได้ 

๑๑. อาจารย์ไม่บูรณาการการสอนข้ามศาสตร์ 
๑๒. หลักสูตรบางหลักสูตรอาจไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑๓. โครงสร้างของตึกคณะศิลปศาสตร์ไม่เอ้ือต่อ

การเรียนร่วมกันของนักศึกษาต่างคณะฯ ท า
ให้พบเจอเพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะได้น้อย 

๑๔. ไม่มี ห้อง common ส่วนกลางของอาจารย์ 
ท าให้ขาดพ้ืนที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้หรือ
ข้อมูลข้ามสาขา 

เช่น จิตวิทยา IT Skill ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
ฯลฯ 

๗. เนื่องจากสายเนื้อหามีความส าคัญมากข้ึน
เพราะ AI จะเข้ามาแทนที่คน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอาชีพที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น 
ตลาดด้านงานแปล ท าให้บางหลักสูตรไม่
ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ส่งผลให้ เช่น ไม่
จ าเป็นต้องใช้คนที่จบด้านภาษา  

 

จุดอ่อน – โอกาส (WO) 
๑. สนับสนุนให้หลักสูตรโครงการพิเศษมีการเรียนการสอนรวมอยู่ในที่เดียวกัน W๑,O๔ 
๒. สนับสนุนการท ากิจกรรมเชิงบูรณาการข้ามสาขา W๒,O๒,O๓,O๔,O๖,O๗ 
๓. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการสอนข้ามสาขาและการสอนนักศึกษานอกสาขา W๓,W๘,W๙,W

๑๐,W๑๑,O๔,O๖ 
๔. ปรับปรุงตารางการเรียนให้เอื้อต่อความต้องการของนักศึกษา W๗,O๕ 



๙๗ 
 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๕. เสริมสร้างความร่วมมือกับอาจารย์ภายนอกเพ่ือรองรับความต้องการของนักศึกษา W๑๐,O๒,O๕ 
๖. สนับสนุนการใช้พื้นที่คณะศิลปศาสตร์ในการท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาและอาจารย์ W๑๓,W

๑๔ 
 
 

๔) จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 
 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 
๑. “การแยกกันอยู่ ท่าพระจันทร์ รังสิต" ส่งผลให้

เกิดข้อจ ากัดในการบูรณาการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ 

๒. แต่ละหลักสูตรขาดการประสานกัน ขาด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขา 

๓. อาจารย์ไม่ต้องการสอนนอกเหนือจากสาขาของ
ตนเอง  

๔. สาขาวิชาส่วนใหญ่ เป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง 
๕. การพัฒนาหลักสูตร ต่างคนต่างท า ขาดการบูร

ณาการร่วมกัน 
๖. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ท าให้นักศึกษาทั้งในคณะ และนอกคณะไม่มี
ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจลงเรียนวิชาข้ามสาขา
และหรือวิชาโทในคณะศิลปศาสตร์ 

๗. บางสาขาวิชาให้ความส าคัญเฉพาะนักศึกษาเอก
ไม่ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักศึกษานอก
สาขาให้มาเรียน 

๘. แบบปฏิบัติราชการไม่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
อยากสอนนักศึกษาจ านวนมาก หรือสอนข้าม
สาขา 

๙. อาจารย์บางสาขาวิชาไม่เพียงพอ จ านวน
อาจารย์ต่อจ านวน Section ไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะสายภาษา ท าให้ไม่สามารถรองรับ
ความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศของ

๑. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์น้อยลง 

๒. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ มธ.มีไม่เพียงพอ 
๓. แนวทาง มธ.เน้นงานวิจัย นวัตกรรมมากกว่า

การพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรของ 

มธ.ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้นักเรียนไม่ได้นับข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรครบถ้วน 

๕. ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนเรียนสาขาที่เป็น
วิชาชีพ และหรือจบมาแล้วมีงานท า ท าให้คน
เลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ลดน้อยลง 

๖. ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาและ
สาขาวิชามีหลากหลาย ท าให้นักเรียนและหรือ
ผู้ปกครองมีทางเลือกในการตัดสินใจได้
หลากหลาย 

๗. ระบบการจ่ายค่าเทอมของโครงการพิเศษเป็น
แบบเหมาจ่ายไม่เอ้ือให้เกิดการบูรณาการ  



๙๘ 
 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 
นักศึกษา หรือท าให้นักศึกษาไม่สามารถเรียน
วิชาในหลักสูตรที่อยากเรียนได้ 

๑๐. อาจารย์ไม่บูรณาการการสอนข้ามศาสตร์ 
๑๑. หลักสูตรบางหลักสูตรอาจไม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑๒. โครงสร้างของตึกคณะศิลปศาสตร์ไม่เอ้ือต่อการ

เรียนร่วมกันของนักศึกษาต่างคณะฯ ท าให้พบ
เจอเพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะได้น้อย 

๑๓. ไม่มี ห้อง common ส่วนกลางของอาจารย์ ท า
ให้ขาดพ้ืนที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้หรือข้อมูล
ข้ามสาขา 

จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 
๑. สนับสนุนการท าข้อตกลงกับผู้บริหารและคณะอ่ืน เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการสอน T๒,T๗ 

 
๖.๒.๒ ด้านการวิจัย 

คณะฯ มีงานวิจัยเชิงบูรณาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาเป็น
นวัตกรรม (นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสังคม หรือ นวัตกรรมสังคม) หรือตอบโจทย์ระดับประเทศ 
หรือตามกรอบ SDG 

๑) จุดแข็ง – โอกาส (SO) 

 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๑. นโยบายผู้บริหารคณะ ส่งเสริม และสนับสนุน

การท าวิจัย  
๒. คณะสนับสนุนทุนด้านการวิจัยที่ครบวงจร และ

เพียงพอ 
๓. คณะมีระบบ สนับสนุนงานวิจัย 
๔. อาจารย์ในคณะมีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ

ในการท าวิจัย  
๕. อาจารย์ในคณะมีชื่อเสียงในสังคม และ

ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง   

๑. ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน 
และในอนาคต เป็นช่องทางให้อาจารย์ในคณะ
สามารถน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาได้ 

๒. มธ.ให้ความส าคัญกับงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

๓. มธ.ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยร่วมกันผ่านการ
ได้รับสนับสนุนจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 



๙๙ 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๖. คณะมีวารสารวิชาการ ๕ ฉบับที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  และ 
ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกในหารการ
ลงตีพิมพ์ 

๗. คณะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส่งเสริมการ
ท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ซอฟแวร์ต่างๆ ทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และส่วนของงานวิจัย 

๔. มธ.ส่งเสริมให้มี research track ส าหรับ
อาจารย์ที่ต้องการเน้นท าวิจัยเป็นหลัก 

๕. แผนยุทธศาสตร์การของชาติมียุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 
 
 

จุดแข็ง – โอกาส (SO) 
๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยแบบครบวงจร เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและการแก้ไขปัญหา

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง S๑,S๒,S๓,S๗,O๑,O๒,O๔,O๕ 
๒. สนับสนุนอาจารย์ในคณะเพ่ือการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก S๓,S๔,S๕,S๗,O๑,O๒,O๓,O๕ 
๓. เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการวิจัย S๓,S๔,S๕,S๗,O๑,O๒,O๓,O

๕ 
๔. ยกระดับวารสารวิชาการของคณะให้สอดคล้องการบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวมถึงตอบสนองต่อ SDGs S๖,O๑,O๒,O๔,O๕ 
 

 

๒) จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 

 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๑. นโยบายผู้บริหารคณะ ส่งเสริม และสนับสนุน

การท าวิจัย  
๒. คณะสนับสนุนทุนด้านการวิจัยที่ครบวงจร และ

เพียงพอ 
๓. คณะมีระบบสนับสนุนงานวิจัย 
๔. อาจารย์ในคณะมีคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ

ในการท าวิจัย  
๕. อาจารย์ในคณะมีชื่อเสียงในสังคม และ

ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง   

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรายงานวิจัย ใช้
ระยะเวลาในการประเมินนาน ท าให้ระยะเวลา
ในการปิดโครงการช้า 

๒. มธ.เน้นให้คณะหาทุนวิจัยจากภายนอกทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

๓. หน่วยงานด้านวิจัยระดับประเทศ สนับสนุน
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และลดบทบาท
งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ลง 

๔. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาจส่งผลกระทบ
ให้งบประมาณด้านการวิจัยของคณะลดน้อยลง 



๑๐๐ 
 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๖. คณะมีวารสารวิชาการ ๕ ฉบับที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI  และ 
ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกในหารการ
ลงตีพิมพ์ 

๗. คณะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส่งเสริมการ
ท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ซอฟแวร์ต่างๆ ทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และส่วนของงานวิจัย 

๕. แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมุ่งเน้นการวิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ท า
ให้งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ได้รับการสนับสนุน
ค่อนข้างน้อย  

 

จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 
๑. ปรับปรุงระบบประเมินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น T๑,S๑,S๒ 

 
๓) จุดอ่อน – โอกาส (WO) 

 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๑. คณะขาดแก่นหรือแนวคิดหลักในการท าวิจัยที่

ชัดเจน 
๒. คณะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยไม่เพียงพอต่อการ

บริการคณาจารย์ในคณะ 
๓. อาจารย์มีความสนใจต่อข่าวสารเกี่ยวกับการ

ประกาศทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
หน่วยงานน้อย  

๔. คณะมโีครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอกน้อยลง 

๕. คณะมผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์/ตีพิมพ์/
เผยแพร่ ในฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ 
(Scopus) มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 

๖. ผู้บริหารขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่
เคยท างานวิจัย 

๑. ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน 
และในอนาคต เป็นช่องทางให้อาจารย์ในคณะ
สามารถน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาได้ 

๒. มธ.ให้ความส าคัญกับงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

๓. มธ.ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยร่วมกันผ่านการ
ได้รับสนับสนุนจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 

๔. มธ.ส่งเสริมให้มี research track ส าหรับ
อาจารย์ที่ต้องการเน้นท าวิจัยเป็นหลัก 

๕. แผนยุทธศาสตร์การของชาติมียุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

จุดอ่อน – โอกาส (WO) 



๑๐๑ 
 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๑. สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยในประเด็นร่วมกันเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ W๑,O๑,O๒,O

๕ 
๒. ยกระดับศักยภาพบุคลากรของคณะเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ W๒,O๑,O๒,O๔ 
๓. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ W๕,O๑,O๒,O

๔ 
๔. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารคณะและคณาจารย์ในประเด็นข้อจ ากัดในการท าวิจัย W

๖,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕ 
 

๔) จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 
 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 
๑. คณะขาดแก่นหรือแนวคิดหลักในการท าวิจัยที่

ชัดเจน 
๒. คณะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยไม่เพียงพอต่อการ

บริการคณาจารย์ในคณะ 
๓. อาจารย์มีความสนใจต่อข่าวสารเกี่ยวกับการ

ประกาศทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
หน่วยงานน้อย  

๔. คณะมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอกน้อยลง 

๕. คณะมผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์/ตีพิมพ์/
เผยแพร่ ในฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ 
(Scopus) มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 

๖. ผู้บริหารขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่
เคยท างานวิจัย 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรายงานวิจัย ใช้
ระยะเวลาในการประเมินนาน ท าให้ระยะเวลา
ในการปิดโครงการช้า 

๒. มธ.เน้นให้คณะหาทุนวิจัยจากภายนอกทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

๓. หน่วยงานด้านวิจัยระดับประเทศ สนับสนุน
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และลดบทบาท
งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ลง 

๔. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ อาจส่งผลกระทบ
ให้งบประมาณด้านการวิจัยของคณะลดน้อยลง 

๕. แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมุ่งเน้นการวิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ท า
ให้งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ได้รับการสนับสนุน
ค่อนข้างน้อย  

 

จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 
  ไม่มี 

 
 
 



๑๐๒ 
 

๖.๒.๓ ด้านบริการวิชาการ 

คณะฯ เป็นองค์กรที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท างานแบบบูรณา

การได้  

๑) จุดแข็ง – โอกาส (SO) 

 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๑. คณะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตาราง/

รูปแบบการจัดอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เช่น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด คณะมีการให้บริการทางวิชาการท่ี
หลากหลายมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสังคม มีการเปิดสอนออนไลน์ท าให้เพ่ิม
โอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้เรียนได้มาก
ขึ้น 

๒. คณะมีความต่อเนื่องในการให้บริการทาง
วิชาการ รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปแบบที่มีรายได้และที่เป็นบริการเพ่ือสังคม 

๓. คณะมีความพร้อมในด้านบุคลากรโดยมีการบูร
ณาการการท างานระหว่างฝ่ายต่างๆ มีเจ้าหน้าที่
ประจ าโครงการมีประสิทธิภาพในการท างาน 
อาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็น
เจ้าของภาษา 

๔. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน อาทิ มีช่องทางในการรับสมัครและช าระ
เงินที่สะดวก  

๕. คณะฯ มีจ านวนผู้มาลงทะเบียนเรียนโครงการ
บริการสังคมแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน
จ านวนมาก 

๖. ผู้บริหารคณะมีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการ
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการ 
รวมถึงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ 

๗. คณะฯ มีท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง 

๑. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกท าให้เกิดความตื่นตัวและกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในการพัฒนาทักษะทางภาษามาก
ขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมปัจจุบัน 
ต้องการพัฒนาตนเองมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นช่องทางในการ
เพ่ิมโอกาสในการท างาน 

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
ท าให้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นที่นิยม และ
คนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่  

๓. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูด้าน
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดความต้องการเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ ในคณะมากข้ึน 

๔. นโยบาย มธ.สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นดิจิทัล (digital 
transformation)  

๕. จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ท าให้การ
เปิดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนมากข้ึน  



๑๐๓ 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๘. คณะเก็บค่ารับบริการในการฝึกอบรมต่ า ท าให้

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
๙. การเปิดการอบรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้

คณะเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น 
๑๐. คณะมีสาขาวิชาทางด้านเนื้อหา ที่ท าให้คณะมี

ศักยภาพในการสร้างหลักสูตรการบริการ
วิชาการใหม่ ๆ เพ่ือเปิดอบรมให้กับ
บุคคลภายนอกได้ เช่น หลักสูตรจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

จุดแข็ง – โอกาส (SO) 
๑. สนับสนุนการบริการวิชาการเชิงบูรณาการของคณะ ทั้งในรูปแบบเก็บค่าธรรมเนียมและละเว้น

ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล S๑,S๒,S๕,S๖,S๘,S๙,S๑๐,O๑,O
๒,O๓,O๔,O๕ 

๒. เสริมสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะให้มีประสิทธิภาพเพ่ือจูงใจผู้เรียน    S๓,S๔,S๕,S๗,O
๑,O๓,O๔,O๕ 

 
๒) จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 

 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๑. คณะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตาราง/

รูปแบบการจัดอบรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์เช่น หลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด คณะมีการให้บริการทาง
วิชาการท่ีหลากหลายมากข้ึนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม มีการเปิดสอน
ออนไลน์ท าให้เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการ
เข้าถึงผู้เรียนได้มากข้ึน 

๒. คณะมีความต่อเนื่องในการให้บริการทาง
วิชาการ รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปแบบที่มีรายได้และที่เป็นบริการเพื่อสังคม 

๑. คู่แข่งมีมากข้ึนในทุกช่องทาง  
๒. ช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามระบบสื่อสารของ

ประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคส าหรับผู้เรียน เช่น ค่าบริการแพง 
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สถียร 

๓. ความไม่แน่นอน zoom license ซึ่งข้ึนอยู่กับ
นโยบายกับคณะต้นสังกัดของโครงการ 

๔. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบต่อการหา
รายได้ของโครงการบริการสังคม เนื่องจาก
จ านวนผู้รับบริการลดลง 

๕. สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้คนมาเรียน
น้อยลง 



๑๐๔ 
 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๓. คณะมีความพร้อมในด้านบุคลากรโดยมีการบูร

ณาการการท างานระหว่างฝ่ายต่างๆ มี
เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน อาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
และเป็นเจ้าของภาษา 

๔. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน อาทิ มีช่องทางในการรับสมัครและช าระ
เงินที่สะดวก  

๕. คณะฯ มีจ านวนผู้มาลงทะเบียนเรียนโครงการ
บริการสังคมแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน
จ านวนมาก 

๖. ผู้บริหารคณะมีนโยบายสนับสนุนการบูรณา
การสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการ 
รวมถึงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ 

๗. คณะฯ มีท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง 
๘. คณะเก็บค่ารับบริหารในการฝึกอบรมต่ า ท าให้

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
๙. การเปิดการอบรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้

คณะเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น 
๑๐. คณะมีสาขาวิชาทางด้านเนื้อหา ที่ท าให้คณะมี

ศักยภาพในการสร้างหลักสูตรการบริการ
วิชาการใหม่ ๆ เพ่ือเปิดอบรมให้กับ
บุคคลภายนอกได้ เช่น หลักสูตรจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

๖. เมื่อมีผู้เรียนสนใจเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาใน
การจัดการ การคัดเลือก 

จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 
๑. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันการบริการวิชาการของคณะ T๑,S๑,S๓,S๔,S๗,S๘,S๑๐ 
๒. เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในการให้บริการวิชาการ T๒,S๑,S๓,S๔ 
๓. เพ่ิมความถ่ีของหลักสูตรการบริการวิชาการท่ีเป็นที่นิยม T๖ 

 
 
 
 



๑๐๕ 
 

๓) จุดอ่อน – โอกาส (WO) 

 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๑. คณะยังไม่มีหัวข้อการอบรมที่บูรณาการใน

ระดับคณะ 
๒. คณะมีข้อจ ากัดในการเปิดอบรมวิชาระดับสูง 

อาทิ มีผู้เรียนไม่เพียงพอ 
๓. คณะยังไม่มีแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ เพื่อ

จัดท าคอร์ส ออนไลน์ในลักษณะเดียวกับ 
MOOC  

๔. คณะยังไม่มีการก าหนดรอบการจัดอบรม
ล่วงหน้าที่ชัดเจนในระยะยาว 

๕. ระบบและระเบียบการเบิกจ่ายของคณะไม่
อ านวยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงาน 
รวมถึงมขีั้นตอนในการขออนุมัติโครงการจัด
อบรมที่ยุ่งยาก 

๖. คณะมเีจ้าหน้าที่ประจ าโครงการซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการโดยตรง
ไม่เพียงพอ 

๗. คณะมีอาจารย์ไม่เพียงพอส าหรับการอบรม 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

๘. คณะมีข้อจ ากัดด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

๙. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกจ ากัด เช่น ที่จอด
รถ 

๑. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกท าให้เกิดความตื่นตัวและกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในการพัฒนาทักษะทางภาษามาก
ขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมปัจจุบัน 
ต้องการพัฒนาตนเองมากขึ้น เพื่อเพ่ิมพูน
ความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นช่องทางในการ
เพ่ิมโอกาสในการท างาน 

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
ท าให้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นที่นิยม และ
คนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่  

๓. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูด้าน
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดความต้องการเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ ในคณะมากข้ึน 

๔. นโยบาย มธ.สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นดิจิทัล (digital 
transformation)  

๕. จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ท าให้การ
เปิดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนมากข้ึน 

 
๑. เสริมสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก W๑,O๑,O

๓,O๔ 
๒. เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดอบรมหลักสูตรระดับผู้บริหารและหลักสูตร

ออนไลน์ W๒,W๓,W๗,O๑,O๒,O๔ 
๓. ปรับปรุงแผนการจัดฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน W

๔,W๗,O๑,O๓,O๕ 



๑๐๖ 
 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการให้มีประสิทธภาพมากขึ้น W๕,W๖,O๔ 
๕. ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคณะเพ่ือจูงใจผู้เรียน W๘,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕ 

 
๔) จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 

 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

๑. คณะยังไม่มีหัวข้อการอบรมที่บูรณาการในระดับ
คณะ 

๒. คณะมีข้อจ ากัดในการเปิดอบรมวิชาระดับสูง 
อาทิ มีผู้เรียนไม่เพียงพอ 

๓. คณะยังไม่มีแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ เพื่อ
จัดท าคอร์ส ออนไลน์ในลักษณะเดียวกับ 
MOOC  

๔. คณะยังไม่มีการก าหนดรอบการจัดอบรม
ล่วงหน้าที่ชัดเจนในระยะยาว 

๕. ระบบและระเบียบการเบิกจ่ายของคณะไม่
อ านวยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงาน 
รวมถึงมีข้ันตอนในการขออนุมัติโครงการจัด
อบรมที่ยุ่งยาก 

๖. คณะมีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการโดยตรง
ไม่เพียงพอ 

๗. คณะมีอาจารย์ไม่เพียงพอส าหรับการอบรม 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา 

๘. คณะมีข้อจ ากัดด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และการด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

๙. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกจ ากัด เช่น ที่จอด
รถ 

๑. คู่แข่งมีมากข้ึนในทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ อย่างไรก็ตามระบบสื่อสารของ
ประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคส าหรับผู้เรียน เช่น ค่าบริการแพง 
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

๒. ความไม่แน่นอน zoom license ซึ่งข้ึนอยู่กับ
นโยบายกับคณะต้นสังกัดของโครงการ 

๓. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบต่อการหา
รายได้ของโครงการบริการสังคม เนื่องจาก
จ านวนผู้รับบริการลดลง 

๔. สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้คนมาเรียน
น้อยลง 

๕. เมื่อมีผู้เรียนสนใจเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาใน
การจัดการ การคัดเลือก 

จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 
ไม่มี 

 



๑๐๗ 
 

๖.๒.๔ ด้านการบริหารองค์กร 

คณะฯ มีองค์กรและระบบงาน ที่สามารถรองรับความเป็น Smart or Digital University ได ้

๑) จุดแข็ง – โอกาส (SO) 

 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๑. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะมีประสบการณ์ 

มีความทุ่มเทในการท างาน พร้อมสนับสนุนการ
ท างานของอาจารย์สายวิชาการ 

๒. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ความพร้อมในการเปิดรับ และเรียนรู้
เทคโนโลยี 

๓. คณะมงีบประมาณ และระเบียบการเงินของ
หน่วยงานที่สอดคล้องและส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ 

๔. คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของคณะฯ 

๕. บุคลากรของคณะจ านวนเกินครึ่ง อยู่ในวัยที่
พร้อมจะปรับตัว เรียนรู้ และยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และ 
Digital Workplace 

๖. บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

๗. คณะมีบุคลากรที่พร้อมส าหรับสนับสนุนการใช้
สารสนเทศสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 

๘. ผู้บริหารเห็นความส าคัญและพร้อมที่จะ
สนับสนุนการพัฒนางาน 

๙. คณะสามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานได้
หลากหลาย และยืดหยุ่น 

๑. ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การท างาน
แบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะในการเป็น Smart or  Digital 
University 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด หรือฝุ่นพิษ ท า
ให้หน่วยงานต่าง ๆ หันมาใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานมากข้ึน 

๓. นโยบายชาติสนับสนุนการน าระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

จุดแข็ง – โอกาส (SO) 
๑. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเป็น Digital University S๑,S๒,S๕,S๗,O๑,O๒,O๓ 



๑๐๘ 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
๒. พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง S๑,S๒,S๓,S๔,S

๕,S๗,S๘,S๙,O๑,O๒,O๓ 
๓. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติ S๖,O๑,O๒,O๓ 

 
 

๒) จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 

 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๑. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะมีประสบการณ์ 

มีความทุ่มเทในการท างาน พร้อมสนับสนุนการ
ท างานของอาจารย์สายวิชาการ 

๒. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ความพร้อมในการเปิดรับ และเรียนรู้เทคโนโลยี 

๓. คณะมีงบประมาณ และระเบียบการเงินของ
หน่วยงานที่สอดคล้องและส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ 

๔. คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของคณะฯ 

๕. บุคลากรของคณะจ านวนเกินครึ่ง อยู่ในวัยที่
พร้อมจะปรับตัว เรียนรู้ และยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และ 
Digital Workplace 

๖. บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

๗. คณะมีบุคลากรที่พร้อมส าหรับสนับสนุนการใช้
สารสนเทศสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 

๘. ผู้บริหารเห็นความส าคัญและพร้อมที่จะ
สนับสนุนการพัฒนางาน 

๙. คณะสามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานได้
หลากหลาย และยืดหยุ่น 

๑. ขาดความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล 
๒. การปรับไปสู่ความเป็นองค์กร digital ต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก 
๓. กฎหมายและกฎระเบียบด้านการจัดการข้อมูล

ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการน าเอาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการท างาน 

จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) 



๑๐๙ 
 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในเพ่ือดูแลระบบสารสนเทศให้เกิดความปลอดภัย T๑,S๑,S๒,S๕,S

๗,S๘ 
๒. สนับสนุนการลงทุนและใช้ประโชน์องค์กร Digital ให้สอดคล้องกับลักษณะและสถานะของคณะ T

๒,S๓,S๔,S๘ 
 

๓) จุดอ่อน – โอกาส (WO) 

 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 
๑. บุคลากรบางส่วนของคณะมีความเคยชินในการ

ท างานตามรูปแบบหรือแนวทางเดิม รวมถึง
บุคลากรส่วนหนึ่งของคณะขาดความเข้าใจใน
ระบบการท างานแบบดิจิทัล 

๒. คณะขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงมี
ความล่าช้าในการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
โดยเฉพาะกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

๓. ความเชื่อมโยงและข้อจ ากัดของระบบ ระเบียบ
ราชการ เช่น งานการคลังที่ต้องผูกกับ
กรมบัญชีกลาง 

๔. คณะยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น ไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเชิงลึก ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  

๕. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีมีจ ากัด 
๖. คณะมีข้อจ ากัดด้านระเบียบในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับยุคสมัย 

๑. ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การท างาน
แบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะในการเป็น Smart or  Digital 
University 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด หรือฝุ่นพิษ ท า
ให้หน่วยงานต่าง ๆ หันมาใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานมากข้ึน 

๓. นโยบายชาติสนับสนุนการน าระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

จุดอ่อน – โอกาส (WO) 
๑. ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในคณะให้มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Digital University W

๒,O๑,O๒,O๓ 
 
 



๑๑๐ 
 

๔) จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 
 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 
๑. บุคลากรบางส่วนของคณะมีความเคยชินในการ

ท างานตามรูปแบบหรือแนวทางเดิม รวมถึง
บุคลากรส่วนหนึ่งของคณะขาดความเข้าใจใน
ระบบการท างานแบบดิจิทัล 

๒. คณะขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงมี
ความล่าช้าในการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
โดยเฉพาะกับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

๓. ความเชื่อมโยงและข้อจ ากัดของระบบ ระเบียบ
ราชการ เช่น งานการคลังที่ต้องผูกกับ
กรมบัญชีกลาง 

๔. คณะยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น ไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเชิงลึก ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  

๕. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีมีจ ากัด 
๖. คณะมีข้อจ ากัดด้านระเบียบในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับยุคสมัย 

๑. ขาดความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล 
๒. การปรับไปสู่ความเป็นองค์กร digital ต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก 
๓. กฎหมายและกฎระเบียบด้านการจัดการข้อมูล

ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการน าเอาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการท างาน 

จุดอ่อน – อุปสรรค์ (WT) 
ไม่มี 

 



๑๑๑ 

 

บทท่ี ๗ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

 
 
๗.๑ วิสัยทัศน์  
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
บัณฑิตมีความรู้แบบบูรณาการ 
สามารถท างานได้หลากหลาย 
เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม 
วัฒนธรรม เข้าใจความเป็นไป
ของโลก 

มีงานวิจัยบูรณาการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
สามารถพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม 
(นวัตกรรมการเรียนการสอน  
หรือนวัตกรรมสังคม) เพ่ือตอบ
โจทย์ระดับประเทศ หรือตาม
กรอบ SDG 

บุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ได้รับ
การพัฒนา สามารถสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และการ
ท างานแบบบูรณาการได้ 

พัฒนาองค์กรและบุคลากร เพ่ือรองรับความเป็น Smart or Digital University 
 
 
๗.๒ พันธกิจ 

๑) จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย
ให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

๒) เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ 
๓) ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส 
๔) ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
๗.๓ ค่านิยม 
 “เคารพ ร่วมใจ บนความหลากหลาย” 

รับฟังความเห็นของผู้อื่น 
ท างานเป็นทีมได้  
ตอบสนองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เร็ว 



๑๑๒ 

 

๗.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้แบบบรูณา
การ สามารถท างานหลากหลาย เข้าใจตนเอง เข้าใจ
สังคม วัฒนธรรม เข้าใจความเป็นไปของโลก 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้แบบบูรณาการ 
สามารถท างานหลากหลาย เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม 
วัฒนธรรม เข้าใจความเป็นไปของโลก 

ตัวชี้วัด 

๑) จ านวนหลักสตูร กลุ่มวิชา รายวิชาเชิง
บูรณาการ 

๒) บัณฑิตมีความรู้ และใช้ความรู้แบบบูรณา
การ สามารถท างานหลากหลาย เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสังคม วัฒนธรรม เขา้ใจความ
เป็นไปของโลก 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สนับสนุนใหม้ีหลักสูตร และกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรที่พัฒนาบัณฑติให้มคีวามรู้แบบบรูณา
การ 

๑.๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการความรู้แบบบูรณาการ
ในตลาดแรงงาน  
๑.๑.๒ เสริมสรา้งกิจกรรม และบรรยากาศการเรยีนการสอนของคณะฯ ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ ให้เกดิการบูรณาการกับองค์ความรู้ดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๑.๑.๓ ปรับปรุงตารางการเรียนการสอนให้เอื้อต่อความต้องการของนักศึกษา 
๑.๑.๔ เสริมสรา้งความร่วมมือกับบุคคลภายนอก และคูค่วามร่วมมอื ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา   

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปรับปรุงระบบการสร้างแรงจูงใจให้
อาจารยส์อนนักศึกษาข้ามสาขา และนักศึกษานอก
สาขา 

 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรจูงใจผู้เรยีนท้ังภายใน และ
ภายนอกคณะฯ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ปรับปรุงกายภาพของคณะฯ เพื่อให้
เอื้อต่อการท ากิจกรรม และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ของนักศึกษา 

๑.๔.๑ สนับสนุนการใช้พื้นที่คณะศิลปศาสตร์ในการท ากิจกรรมร่วมกันของ
นักศึกษาและอาจารย ์
๑.๔.๒ สนับสนุนให้หลักสตูรโครงการพิเศษมีการเรยีนการสอนรวมอยู่ในท่ี
เดียวกัน  

 

 



๑๑๓ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยบูรณาการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีสามารถพัฒนาเป็น
นวัตกรรม (นวัตกรรมการเรียนการสอน หรือ
นวัตกรรมสังคม) หรือตอบโจทยร์ะดับประเทศ หรือ
ตามกรอบ SDG 

เป้าประสงค์: คณะมีงานวิจัยบรูณาการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีสามารถพัฒนาเป็น
นวัตกรรม (นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรม
สังคม หรือ นวัตกรรมสังคม) หรือตอบโจทย์
ระดับประเทศ หรือตามกรอบ SDG 

ตัวชี้วัด 

๑) สัดส่วนงานวิจยัเชิงบูรณาการเมื่อเทียบกับ
งานวิจัยท้ังหมด 

๒) สัดส่วนงานวิจยัที่ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกกับงานวิจัยท้ังหมด 

๓) สัดส่วนจ านวนเงินทุนภายนอกเมือ่เทียบกับ
จ านวนเงินทุนวิจัยท้ังหมด 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สนับสนุนการท าวิจยัแบบครบวงจร 
ตั้งแต่ต้นน้ าสู่ปลายน้ า 

๒.๑.๑ พัฒนากิจกรรมการส่งเสรมิการวิจัยส าหรบัอาจารย์แต่ละกลุม่ 
๒.๑.๒ ปรับปรุงระบบประเมินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
๒.๑.๓ ยกระดับศักยภาพบุคลากรของคณะเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ
คณาจารย ์

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารยท์ าวิจัยเชิงบูรณา
การ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตรช์าติ การแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการ
พัฒนาประเทศ 

๒.๒.๑ ส่งเสรมิให้เกิดกลุ่ม Interest Groups ระหว่างศาสตร์            
๒.๒.๒ ยกระดับ ปรับ Aims & scope วารสารวิชาการของคณะใหส้อดคล้อง
กับการบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงตอบสนองต่อ 
SDGs                                                                              
๒.๒.๓ ปรับปรุงระบบแรงจูงใจเพือ่ส่งเสรมิการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สนับสนุนอาจารย์ในคณะฯ เพื่อการ
ขอรับทุนวิจัยจากภายนอก 

๒.๓.๑ เสริมสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการวิจัย  



๑๑๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง 
๔) สัดส่วนของงานวิจัยท่ีได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานหรือผู้วิจยัที่น างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับงานวิจัยท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ให้มีศักยภาพในการท างานตามแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (๒๑st Century 
Skills) ผ่านการบริการทางวิชาการเชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์: ผู้เข้ารับบริการมีศักยภาพในการท างาน
ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 
๒๑ (๒๑st Century Skills) ผ่านการบริการทาง
วิชาการเชิงบูรณาการ 

 

 

ตัวชี้วัด 

๑) สัดส่วนวิชาบรูณาการเมื่อเทียบกบัรายวิชา
ทั้งหมด 

๒) ทักษะของผู้เข้ารับบริการที่มีศักยภาพใน
การท างานในโลกสมัยใหม ่

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สนับสนุนการบริการวิชาการเชิงบูรณา
การของคณะ ท้ังในรูปแบบเก็บค่าธรรมเนยีมและละ
เว้นค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
ไปสู่ยคุดิจิทัล 

 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ปรับปรุงแผนการจดัฝึกอบรมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรยีน  

๓.๒.๑ เพิ่มความถี่ของหลักสตูรการบริการวิชาการที่เป็นท่ีนิยม 
๓.๒.๒ เสริมสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจดัอบรมหลักสูตร
ระดับผู้บริหารและหลักสตูรออนไลน ์

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคณะ
เพื่อจูงใจผู้เรียน 

๓.๓.๑ เสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันการบริการวิชาการของคณะ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการการ
บริการวิชาการใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓.๔.๑ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
๓.๔.๒ เสริมสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะให้มีประสิทธิภาพเพื่อจูงใจ
ผู้เรยีน 
๓.๔.๓ เสริมสรา้งความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอรเ์น็ตในการ
ให้บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้
สามารถสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการ
ท างานแบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์: คณะเป็นองค์กรทีส่ามารถสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอนและการท างานแบบบูรณา
การ 

ตัวชี้วัด 

๑) ผลประเมินคุณภาพระดับคณะตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น Digital University 

 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท างานเชิงบูรณาการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในคณะ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การเปน็ Digital 
University  
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