
 

 

แนวทางการบริหารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ของผู้ตอบรับการทาบทามการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี 

ปรชัญาคณะ “เข้าใจ เคารพ เปลีย่นแปลง” 

พนัธกิจ ความรู้เพือ่สังคมทีเ่ท่าเทียมและเป็นธรรม 

ความท้าทาย อัตลักษณ์คณะและสาขาวิชายังขาดความชัดเจน มีแหล่งรายได้ของคณะจากโครงการเลี้ยง

ตัวเอง 1 โครงการ และมีแนวโน้มรับนักศึกษาได้ลดลง บุคลากรขาดความรู้สึกมั่นคง  

จุดเด่น  

1. เป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแห่งเดียวในประเทศไทย 

2. เป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีพิพิธภัณฑใ์นความดูแล 

3. หลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติได้รับการอนุมัติให้เปิดในปีการศึกษา 2566  

4. เอกลักษณ์ของสาขาคือการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง 

 

วิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้นแนวหน้า สัมพันธ์

กับโลกร่วมสมัย เชื่อมโยงกับชุมชน และขยายเครือข่ายสู่นานาชาติ”  

ยุทธศาสตร์  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้

สอดคล้องกัน และมีทิศทางที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

ตอบปัญหาของประเทศ สร้างองค์กรที่มีบรรยากาศในการท างานวิชาการ พร้อมๆ กับ

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 



แผนกลยุทธ์ 

1. การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ไฮไลท:์ หลกัสูตร 66 ปรบัปรุงใหม่ หอ้งปฏบิตักิาร 3 หอ้ง วชิาฝึกงานทีส่รา้งโอกาสฝึกทกัษะและ

ช่องทางเขา้ถงึการจา้งงาน อาชพีใหม่ๆ งานสายมรดกวฒันธรรมและพพิธิภณัฑ ์– ทบทวนการ

ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง 2566 ที่แล้วเสร็จไปมีการปรับปรุงที่ส าคัญคือเพ่ิมทักษะการวิจัยตาม

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เช่น Big data การวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์

เครือข่ายด้วย Netdraw และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมวิชาเฉพาะที่นักศึกษาสนใจ 

เช่นประเด็น gender, queer, active citizen, โลกดิจิทัล, โลกที่เคลื่อนย้าย 

 กลุ่มวิชาที่เชื่อมโยงกับอาชีพโดยตรง เช่นนักจัดการพิพิธภัณฑ์ art dealer นักวิจัยด้านพื้นที่

เมือง นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัย content creator ท าหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับงาน ผ่านวิชา

ฝึกงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีนักศึกษาของคณะจ านวนหนึ่งได้งานท าผ่านช่องทางนี้  

 ไฮไลท์จุดแข็งของคณะ คือการศึกษาภาคสนาม และท างานภาคสนาม สร้างทักษะในการ

ท างานภาคสนามที่หลากหลายในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงการน าไปใช้ เช่นในการ

ออกแบบเมืองที่ค านึงถึง Right to the city ของผู้ใช้เมืองหลากหลายกลุ่ม เน้นให้นักศึกษามี

ประสบการณ์ภาคสนามและการฝึกงาน เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกรอบแนวคิด 

เครื่องมือการวิจัย ข้อมูล และโลกทางสังคม 

 ท าวิชาให้มีลักษณะเสริมทักษะในการปฏิบัติมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการของ

คณะฯ ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วย 3 ห้อง คือ  laboratory of physical anthropology, 

laboratory of material culture, computer laboratory for social science data 

analysis 

 พัฒนาสาขาย่อยด้านมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษาให้เป็นกลุ่มวิชา ทั้งกลุ่มวิชาบังคับ

เลือก และวิชาเลือกของนักศึกษา บริหารหลักสูตรโดยใช้พิพิธภัณฑ์ของคณะฯ ในการศึกษา

และฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้การออกแบบหลักสูตรต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะให้นักศึกษาจบไป

ท างานอะไร และต้องมีทักษะใดบ้าง 

 ทบทวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน และมีสารที่ชัดและง่าย  



 สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กิจกรรมที่จะช่วยเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยให้สัมพันธ์กับชุมชนรอบๆ  

 สนับสนุนการท างานวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ผ่านการผลิตบทความวิชาการจาก

งานวิจัยรายบุคคล เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์คณะ 

 

2. การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ไฮไลท:์ หลกัสูตรปรญิญาเอกนานาชาต ิby research หลกัสูตรบณัฑติศกึษาทีเ่ป็นแหล่งผลติ

งานวจิยัและผลงานตพีมิพ ์รวมทัง้สรา้งเครอืข่าย 

 เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีประเด็นศึกษาเรื่อง

พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมเป็นประเด็นย่อยที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นหลักสูตร PhD by 

research หลักสูตรนี้จะเป็นชอ่งทางส าคัญในการเพ่ิม output ผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ 

 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าโครงการวิจัยที่รวมเอา PhD positions ไว้ในโครงการ นอกจากจะ

เพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแล้ว จะช่วยส่งเสริมการวิจัยที่มีทิศทาง และดึงดูดนักศึกษา

ปริญญาเอกพร้อมๆ กับท าให้สาขาวิชาเข้มแข็ง และอัตลักษณ์คณะฯ ชัดเจนไปด้วย  

 หลักสูตรวิจัยทางสังคมเน้นการปรับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมที่ส าคัญคือ โลกหลังโควิด-19, Climate Change, สังคมดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ

เทคโนโลยี, active citizen, วิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง ฯลฯ จึงควรต้องมีการปรับปรุงทั้ง

กรอบแนวคิด และวิธีวิทยาให้ทันความเปลี่ยนแปลง เพ่ือกลับไปสร้าง successful society 

 สนับสนุนกิจกรรมวิชาการของคณะที่เข้มแข็งอยู่แต่เดิมให้มีความต่อเนื่อง และส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เพ่ือสร้าง visibility ของหลักสูตรและสาขาวิชา 

 

 

 

 

3. การวิจัยและบริการวิชาการ 



ไฮไลท:์ Hosting ANPOSS international Conference ร่วมกบัคณะดา้นสงัคมศาสตรอ์ืน่ๆ ทัง้

ในและนอกมหาวทิยาลยั สมาคมนกัสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาสยาม ศูนยม์านษุยวทิยาสรินิธร 

Clusters วจิยัทีท่  าโครงการระดบันานาชาต ิ 

 เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติ Asian Network for the Philosophy of Social 

Sciences (ANPOSS) ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งในหมู่นักสังคมศาสตร์ไทย เอเชีย และ

นานาชาติ รวมถึงการทบทวนการท างานสังคมศาสตร์ในยุคที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปมาก 

 จัดสรรทุนวิจัยให้อาจารย์ในคณะอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทุนภายในให้อาจารย์รุ่นใหม่  

 กลุ่มวิจัย (cluster) เฉพาะทางในคณะมีการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยไทยในสถาบันอ่ืน และ

นักวิชาการในต่างประเทศ และได้รับทุนจากภายนอก เช่น 

o Negotiating life strategies in transnational migration. Religion, work, and 

family life among Thai migrant women in Norway (THAIMIG) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย VID Specialized University, Norway 

o โครงการ Local Politics in Southeast Asia, ด าเนินการระหว่าง June 2022 – 

May 2023, เป็นโครงการความร่วมมือกับ Australian National University 

สนับสนุนโดย Australian Research Council 

o โครงการ ARC Centre of Excellence for the Elimination of Violence 

Against Women (CEVAW) เป็น Research team, จะเริม่โครงการในปี 2023-

2028, เป็นความร่วมมือกับ Monash University สนับสนุนโดย Australian 

Research Council 

o โครงการ ASEAN campaign videos on women, peace and security (WPS) 

เป็น Research team, จะด าเนินการระหว่าง October 2022- September 

2023, โดยความร่วมมือกับ ASEAN-IPR/APWR, ACW and ACWC, สนับสนุนโดย 

Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) through 

ASEAN-Australia Political Security Partnership (APSP) project, โครงการจะ

ขยายผลปฏิบัติการโดย The Asia Foundation (TAF) 

o โครงการ Academic networks, bridging the peace, development, and 

gender nexus, established and produce gender sensitive conflict 

transformation recommendations around future governance 



arrangements เป็น Research team และ gender expert, ด าเนินการระหว่าง 

August 2021 – June 2022, ร่วมมือกับ สถาบันสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนโดย Foreign, Commonwealth and 

Development Office, United Kingdom 

o โครงการเรื่อง “ลูกปัดหินกึ่งอัญมณีจากแหล่งโบราณคดีท่าแค พุน้อย และเนินดิน: 

การวิเคราะห์รูปทรง เทคโนโนโลยี และแหล่งที่มาของหิน (ระยะที่หนึ่ง)” ร่วมกับ 

ISMEO – The International Association of Mediterranean and Oriental 

Studies. Rome, Italy 

 จัดงานครบรอบ 60 ปีคณะฯ ในปีพ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีการตีพิมพ์หนังสือ และจัดนิทรรศการ

ประกอบด้วย จึงเห็นควรจัดตั้งคณะท างานทันที โดยมีแนวคิดคร่าวๆ ว่าจะเป็นการจัดงานที่ 

“แลไปข้างหน้า”  

 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ผ่านการจัดพิมพ์

หนังสือที่มีกระบวนการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviewed) และการตีพิมพ์

บทความในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งในแง่ของ

การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 

 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในรูปแบบและ

ช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้สนใจในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้สาธารณะเกี่ยวกับประเด็นวิจัย

ทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา 

 คณะฯ มีนักวิจัยอาคันตุกะ ที่มีส่วนในการพัฒนาความรู้นานาชาติ ผ่านการตีพิมพ์และ

น าเสนองานร่วมกับคณาจารย์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา  

 คณะฯ มีแผนจะเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะโครงการ Bualuang Chair Professorship 

ของมหาวิทยาลัย 

 

4. พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat Museum of Anthropology) 

ไฮไลท์ : ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากมหาวทิยาลยัสทุธิ 9 ลา้น

บาท 

เป้าหมาย: ใหบ้รกิารนทิรรศการ ใหบ้รกิารหอ้ง laboratory of material culture ใหบ้รกิาร

พืน้ทีห่อ้ง co-working ทีม่ีบรรยากาศพพิธิภณัฑ ์ เป็น hub การวจิยัดา้นโบราณคดใีนเอเชีย



ตะวนัออกเฉยีงใต ้เป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาทกัษะตามหลกัสูตร ดงึดูดแหล่งทนุ และสรา้ง

รายไดใ้หท้กุฝ่าย รวมถงึประชาสมัพนัธ์สาขาวชิา 

 เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านโบราณคดีและมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือดึงดูด

แหล่งทุน ปี 2566 จะเริ่มโครงการความร่วมมือกับ SOAS university of London 

สนับสนุนทางการเงินโดย Getty ในโครงการ ‘Circumambulating Objects: Paradigms 

of Restitution of Southeast Asian Art’ และจะมีโครงการ field school อ่ืนๆ ตามมา  

 และจะมีโครงการ field school อ่ืนๆ ตามมา  

 ใช้พื้นที่พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัยและการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาที่คณะเชี่ยวชาญ คือ สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา, มรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา (Cultural Heritage and Museum 

Studies)  

 สร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็น “พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่าน

การจัดกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการผ่านวัตถุสิ่งของ เพ่ือการเรียนรู้ทางด้านสังคม

วัฒนธรรมนอกห้องเรียนทั้งของนักศึกษา ชุมชน และสาธารณะ 

 จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทุ่งรังสิต” ในพิพิธภัณฑ์ฯ 

เพ่ือเปิดให้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยง

กับพ้ืนที่ส่วนขยายของมหาวิทยาลัย (จากพ้ืนที่ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร สู่พ้ืนที่ทุ่ง

รังสิต ปทุมธานี)  โดยผ่านการจัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของ เพื่อให้นักศึกษา (โดยเฉพาะ

นักศึกษาแรกเข้า) ได้มองเห็นและเข้าใจบริบททางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่

โดยรอบมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยในมิติอ่ืน เพ่ิมเติมจากมิติทางการเมือง และให้เป็นพื้นที่เยี่ยมชมของชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย 

 การจัดนิทรรศการข้างต้นควรมีการท าวิจัย และนิรรศการนี้ควรเป็นกระบวนการที่ inclusive 

 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นเขต

ปทุมธานีและที่ราบภาคกลางรวมถึงเครือข่ายระหว่างประเทศ (โดยปัจจุบันทางคณะฯมี

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา- Intangible 

Cultural Heritage กับประเทศญี่ปุ่นและศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งเมืองละฮอร์ ประเทศ

ปากีสถาน) ขยายความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษ เช่น the British Museum 



 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ และห้องปฏิบัติการ ให้เป็นที่รู้จักของสถานศึกษาใน

พ้ืนที่รังสิต-ปทุมธานี ร่วมกับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น Night at the Museum, 

Haunted Haloween in Spooky Museum เพ่ือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สู่หน่วยงาน

ภายนอก  

 

5. ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ไฮไลท์: ท ำงำนวิจัยในประเด็น Hot issue, ส ำรวจวิธวีิทยำใหม่ๆ และท ำวิจัยในประเด็น

ทำงกำรเมืองที่ลงลึกด้ำนวัฒนธรรม 

 พัฒนาบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และประเด็นศึกษาเกี่ยวกับสังคม

วัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในรูปแบบของการด าเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยต่างๆ เช่น กลุ่มวิจัย

ด้านสื่อและวัฒนธรรมดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มวิจัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดใน

บริบทข้ามพรมแดนและกระบวนการย้ายถิ่น และการส่งเสริมการพัฒนาชุดโครงการวิจัยและ

โครงการวิจัย เช่น ชุดโครงการวิจัย “เรื่องจรัญสนิทวงศ์ใต้รถไฟฟ้า: การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่

ทางสังคม” 

 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัยและจัดตั้งหน่วยวิจัยด้านสังคมและ

วัฒนธรรมร่วมสมัย ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของกรรมการศูนย์ฯ โดยความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในระดับ

โครงการวิจัยของนักวิชาการต่างชาติและในระดับของสถาบันที่มีประเด็นวิจัยสอดคล้องกับ

พันธกิจของศูนย์ฯ 

 สนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ ด้วยการจัดบรรยาย เสวนาสาธารณะ และ

สัมมนาประจ าปีของศูนย์ฯ ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

 

 



ด้านการนักศึกษา 

ไฮไลท์: ประเด็นสุขภาพจิตนักศึกษา ท างานเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่

ปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ การดูแลและสร้างสิ่งรองรับที่ทันท่วงที ความ

เปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ทันที และเรียกร้องความ

เปลี่ยนแปลง เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 

 คณะกรรมการเสริมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ ท างานเชิงรุกเพ่ือให้

ประชาคมคณะฯ เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ 

 จัดตั้ง “ห้องมดแคร์” มีนักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาหลังเลิกเรียน 3 วันต่อสัปดาห์  

 สร้างคณะให้เป็นประชาคมตัวอย่างที่สะท้อนปรัชญา “เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง” มีการ

สนทนาและปรับปรุง มีพ้ืนที่กายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก และวัตถุที่สะท้อนระบบคุณค่า

ดังกล่าว 

 สนับสนุนการท ากิจกรรมนักศึกษาที่เชื่อมโยงระหว่าง ความรู้ในห้องเรียนกับการมีส่วน

ร่วมกับชุมชน และสังคมในมิติต่างๆ เช่น gender ความหลากหลาย  

 สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการมีชีวิตทางสังคมที่หลอมรวม 

(inclusive) มีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า 

 จัดสรรเงินรายได้จากการจัดงานครบรอบ 55 ปี คณะฯ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มี

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีมากขึ้นในระยะหลัง ทั้งนี้เพ่ือให้มีมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็น

รูปธรรม และมีทุนหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นกันชนไม่ให้มีการหลุดออกนอกระบบ 

 สนับสนุนกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น งานครบรอบ 60 ปีคณะ 

กิจกรรมท่องเที่ยวด้านมรดกวัฒนธรรม การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า ฯลฯ 

 

6. การบริหารงานบุคคล 

ไฮไลท์: ควำมรู้สึกไม่มั่นคงในงำน หวำดวิตกกับชีวิตหลังเกษียณ อัตรำเงินเดือนปรับไม่

ทันเงินเฟ้อ สำยบังคับบัญชำที่ชัดเจน และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 



7.1 การบริหารงานบุคคลสายวิชาการ 

 จัดการด้านกายภาพให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการท างานวิชาการ 

 จัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับความถนัดของอาจารย์เพ่ือให้อาจารย์มีอิสระในการท างาน

วิชาการ สามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจทางวิชาการ และมีงานสอนที่สอดคล้องกับ

งานวิจัย 

 สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์รุ่นใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดภาระ

งาน 

 สร้างกลุ่มวิจัยเพื่อให้มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการ

ท างานวิชาการ 

 การพัฒนาประสบการณ์บริหาร/ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผ่านการเป็นกรรมการชุด

ต่างๆ ในทางกลับกัน ประสบการณ์บริหารควรน าสู่ตระหนักถึงศักยภาพและความรับผิดชอบ

ของตนเองในการริเริ่มงานใหม่ๆ พร้อมกับเรียนรู้ที่จะประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนฯ ด้วย 

7.2 การบริหารงานบุคคลสายสนับสนุน 

 มีรองคณบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล 

 เนื่องจากสายสนับสนุนของคณะมีลักษณะ 1 คน 1 งาน ท าให้ขาดความเชื่อมโยงและ

มองเห็นภาพรวม อาจทดลองจัดให้มีการจับคู่ ให้สามารถรับผิดชอบงานแทนกันได้ชั่วคราว 

และถือเป็นโอกาสเรียนรู้งานของผู้อ่ืนด้วย 

 สนับสนุนการท าช านาญการ เพ่ือเข้าสู่ช านาญการพิเศษต่อไป 

 จัดสรรสวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพ เช่น ค่าเดินทางนอกเวลาเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

 รายได้จากแหล่งรายได้ในปัจจุบันได้น ามาจัดสรรให้เต็มที่แล้ว ส่วนต่างจากตัวชี้วัดปฏิบัติ

ราชการคณะฯ ได้เต็มทุกปีและน ามาจัดสรรทุกปี รวมทั้งโครงการพิเศษที่รับนศ.ได้ลดลง 

(และได้จัดสรรเพิ่มตั้งแต่เริ่มโครงการแล้ว) ดังนั้นรายได้เพ่ิมนอกจากส่วนที่ผันแปรตามสภาพ

เศรษฐกิจ จะมาจากโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษาต่างๆ ในคณะ ซึ่งรองฯ ที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารบุคคลควรท าความเข้าใจร่วมกัน 

  

7. การวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 



ไฮไลท์: คะแนน EdPex ยังไม่ดี และกระบวนกำรท ำงำนยังขำดกำรประสำนงำน เตรียมพร้อมรับ 

AUNQA          

 เป้าหมาย: มุ่งสู่ EdPex 200 พร้อมรับ AUN-QA 

 พัฒนาคุณภาพงานด้านต่างๆ ตามแนวทาง EdPex และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

 ผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็น

เจ้าภาพ แนะน าวิธีการเขียนโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โดยมีผู้บริหารที่รู้งานในส่วนของตนเข้า

ร่วม และมีปฏิทินการท างานที่ชัดเจน 

 พัฒนาระบบงานและลดภาระงานในระบบต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี  

 ทบทวนการบริหารต้นทุน และการใช้ทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร 
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