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1. ท่ีมาของแนวนโยบายและและทิศทางการบริหาร 
 

 เพ่ือใหนโยบายและการบริหารงานของสถาบันฯ มีแนวทางท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก
และเหมาะสมกับสภาพการณภายในของสถาบันฯ จึงไดนํา SWOT Analysis มาใชเปนกรอบในการวิเคราะห
ประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดนโยบายและการบริหารไดแก จุดแข็ง ( Strength) จุดออน (Weakness) 
โอกาส  (Opportunity) และ อุปสรรคหรือขอทาทาย (Threat) โดยการนําเสนอจะเริ่มจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวยโอกาสและขอทาทายท่ีสําคัญจากการวิเคราะหบริบทแวดลอม ตอดวย
การบงชี้ถึงจุดแข็งและจุดออนของสภาพการณภายในสถาบันฯ และในตอนทายจะไดประมวลเพ่ือสังเคราะห
ในเชิงองครวมอีกครั้ง 
 

1.1 บริบทท่ีเปนโอกาส 
 ในทศวรรษท่ีสองแหงสหัสวรรษท่ี 2000 นี้ เปนท่ีแนชัดวา มีความเปลี่ยนแปลงอันสําคัญเกิดข้ึนหลาย
ประการในบริบทสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ ท่ีสงผลตอประเทศไทย และลวนแตเปนการสรางโอกาสอัน
ดีใหแกสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
 

 การเปลี่ยนแกนของโลกมาท่ีเอเชีย 
 นับแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรมในสหรัฐในป 2008 ซ่ึงสงผลตอเนื่องมาสูวิกฤตยูโรโซนในสหภาพ
ยุโรป ท่ียังคงดําเนินอยูในปจจุบัน สงผลใหเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศซีกโลกตะวันตกท้ังสหรัฐและยุโรป ซ่ึงท่ี
ผานมา เปนแหลงบริโภคหลักกําลังซ้ือสูงท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชียนําโดย
จีน อินเดีย และหลายชาติในอาเซียน ตางมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราคอนขางสูงอยางตอเนื่อง ทําให
ประชาคมโลกตองหันมาคาดหวังกับเอเชียมากข้ึน วาจะชวยเปนตัวจักรใหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให
ฟนตัวข้ึนมา ดวยพลวัตของเอเชีย กําลังซ้ือท่ีสูงข้ึนของชาวเอเชีย ตลอดจนโครงสรางประชากรเอเชียท่ียังอยูใน
วัยหนุมสาว  ตางจากโลกตะวันตกท่ีกําลังกลายเปนสังคมคนชรา   
 ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวา หลายประเทศตางหันมาเพ่ิมความเก่ียวดอง (Engagement) กับเอเชีย ไมวา
จะเปนประธานาธิบดีโอบามา แหงสหรัฐอเมริกาท่ีเพ่ิงเดินทางมาเยือนเม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา 
ออสเตรเลียเองก็ไดประกาศนโยบายท่ีจะกระชับความสัมพันธกับชาติในเอเชีย ผูนําจากสหภาพยุโรปก็เพ่ิง
เดินทางมาประชุมกับเอเชียในกรอบการประชม Asia-Europe Meeting (ASEM) ท่ีประเทศลาว เม่ือไมนาน
มานี้เชนกัน  
 แมคํากลาวท่ีวา โลกจะเปลี่ยนแกนมาท่ีเอเชีย จะฟงดูเกินจริงอยูบาง แตปฏิเสธไมไดวา เอเชียกําลัง
ไดรับการใหความสําคัญ และไดรับการคาดหวังมากข้ึน สําหรับประเทศท่ีเปนหัวขบวนของรถจักรเศรษฐกิจ
สายเอเชียนี้ ก็ไมใชใครอ่ืน คือ "จีน" นั่นเอง 
 
 การผงาดข้ึนของจีน 
 ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา จีนประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเกือบรอยละ 10 ตอปอยางตอเนื่อง แมอัตราดังกลาวจะชะลอตัวลงไปบางในชวง 2-3 
ปท่ีผานมา แตก็อยูในระดับสูง จนทําใหคาดกันวา จีนจะแซงหนาสหรัฐเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับ
หนึ่งของโลกภายในป 2030 
 แมจีนจะประสบปญหาอุปสรรคในประเทศหลายประการ ไมวาจะเปนการกระจายรายได ความ
แตกตางในระดับการพัฒนาระหวางภูมิภาค ตลอดจนการคอรรัปชันท่ีเปนประเด็นมากในชวงท่ีผานมา แตคง
ไมอาจหยุดการเพ่ิมบทบาทของจีนได ไมวาจะเปนบทบาทดานเศรษฐกิจ การเมือง -ความม่ันคง หรือสังคม
วัฒนธรรม ซ่ึงเปนบทบาทท้ังในระดับภูมิภาคเอเชียและในระดับโลก ประชาคมโลกรวมถึงประเทศไทยตางจับ
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ตายางกาวของจีนอยางใกลชิด เพราะการผงาดข้ึนของจีนนํามาซ่ึงโอกาสและความทาทายในดานตางๆ และยัง
เปนสวนสําคัญของการผงาดข้ึนของเอเชียดวยนั่นเอง 
 

 ญี่ปุนและเกาหลีใตท่ียังมีบทบาทสําคัญ  
 แมในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา ญี่ปุนจะมีเศรษฐกิจท่ีคอนขางซบเซา แตญี่ปุนก็ยังคงเปนประเทศท่ีมี
บทบาทสูงในหลายๆ ดาน ท้ังดานการลงทุน ท่ีญี่ปุนยังเปนนักลงทุนรายใหญในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศ
ไทย ดานเทคโนโลยีท่ีญี่ปุนยังมีความล้ําหนาอยูหลายแขนง อาทิ ดานสิ่งแวดลอม ยานยนตไฮบริด รถไฟ
ความเร็วสูง เทคโนโลยีการบันทึกภาพ เปนตน ดานความชวยเหลือเงินกูระยะยาวดอกเบี้ยต่ํา ญี่ปุนก็ยังเปน
ประเทศผูใหกูรายใหญในภูมิภาค นอกจากนี้ ในกรอบความรวมมือในภูมิภาคตางๆ ญี่ปุนเปนประเทศท่ีมี
บทบาทสูงมาก โดยเฉพาะในความรวมมือดานการเงิน ดังจะเห็นไดจากความชวยเหลือท่ีญี่ปุนใหแกประเทศท่ี
ประสบวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย 
 สําหรับเกาหลีใต หลังวิกฤตการเงินเอเชีย ไดปรับตัวอยางขนานใหญ โดยเนนการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็คทรอนิคส จนในขณะนี้ เปนผูผลิตและสงออกสินคาเหลานี้รายใหญของโลก 
นอกจากนั้น เกาหลีใตยังสามารถปกธงเปนผูนําดานวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop culture) ในระดับโลก ดังเปนท่ี
ประจักษจากเพลงและทาเตน Kangnam Style ท่ีกลายเปนปรากฏการณยอดนิยมไปท่ัวโลก ในปจจุบัน 
เกาหลีใตพยายามมีบทบาทในระดับโลกมากข้ึน โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม และการเปนแบบอยางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมกับความเปนประชาธิปไตย อีกท้ังเกาหลีใตยังพยายามกระชับความสัมพันธกับชาติใน
อาเซียนมากข้ึนดวย 
 

 การเขาสูประชาคมอาเซียน  
 การเขาสูประชาคมอาเซียนเปนอีกความเปลี่ยนแปลงอันสําคัญท่ีมีการกลาวถึงอยางมากในสังคมไทย
ปจจุบัน แตประชาคมอาเซียน มิไดหมายถึงการจํากัดตัวอยูภายใน 10 ประเทศสมาชิกเทานั้น หากอาเซียนยัง
มีปฏิสัมพันธกับประเทศในเอเชียตะวันออกอยางใกลชิด ไมวาจะเปนจีน ญี่ปุน เกาหลีใต ท้ังดานการคา การ
ลงทุน และความรวมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงอาเซียนตอนบนกับจีนตอนใต
ดวยเสนทางคมนาคมตางๆ   ดังนั้น การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน จะตองพิจารณาถึงความเก่ียวของและ
บทบาทของท้ังสามชาตินี้ดวย นอกจากนี้ การท่ีสถาบันฯ มีศูนยศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอันเปน
อาณาบริเวณสําคัญท่ีจะเชื่อมโยงกับจีน ยิ่งเปนขอไดเปรียบสําหรับสถาบันฯ ในการทําวิจัยเพ่ือตอบสนองการ
เขาสูประชาคมอาเซียนอีกสวนหนึ่งดวย 
 บริบทดังกลาวขางตน บงชี้ถึงโอกาสอันสําคัญของสถาบันฯ ดังนี้  

1. การเพ่ิมทวีข้ึนของความสําคัญเอเชียทําใหพ้ืนท่ีการทํางานวิชาการของสถาบันฯ มีมิติท่ีกวางและ
ลึกมากข้ึน 

2. องคความรูและการวิจัยในประเด็นตางๆ เก่ียวกับอาเซียนกําลังเปนท่ีตองการยิ่ง ในขณะท่ี
หนวยงานโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญเก่ียวกับเอเชียตะวันออกศึกษาในไทยยังมีจํานวนนอย ดังนั้น
สถาบันฯ จะมีบทบาทมากข้ึนในการทําหนาท่ีเปนคลังความรูใหแกสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการวิจัย 

3.คูขนานไปกับหนาท่ีในฐานะสถาบันการการศึกษาแลว สถาบันฯ จะตระหนักในหนาท่ีของการ
เสริมสรางสมดุลความสัมพันธระหวางประเทศตางๆ ท่ีมีอํานาจในอาเซียน โดยสถาบันฯ จะไดสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและ บริการทางสังคมในรูปแบบอ่ืนๆ ท้ังเพ่ือเผยแพร กระจาย และกระชับ
ความสัมพันธระหวางประเทศตางๆ อยางมีดุลยภาพ 

 

1.2 บริบทท่ีเปนขอทาทายสําคัญ 
จากบริบทภายนอกดังอธิบายแลวขางตน สถาบันฯ เผชิญกับขอทาทายท่ีสําคัญหลายประการ ท้ังใน

ระดับระหวางประเทศ ระดับประเทศ และในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 1) ระดับระหวางประเทศ : แหลงทุนตางประเทศลดงบประมาณการใหทุนลง ดวยเหตุผลหลัก 2 
ประการ คือ การท่ีแหลงทุนหลายแหงมีงบประมาณนอยลงจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา (เชน ในกรณีมูลนิธิ
ตางๆ ท่ีมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดนอยลง) และการท่ีแหลงทุนบางแหงหันไปเนนใหทุนแก
ประเทศอาเซียนใหม (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) มากข้ึน 
 2) ระดับประเทศ: การข้ึนเงินเดือนพนักงานแรกเขาระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาท ตามนโยบาย
รัฐบาล ในดานหนึ่งแมจะเปนผลดีตอขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน แตก็หลีกเลี่ยงไมไดท่ีนโยบายดังกลาวจะ
สงผลตอโครงสรางเงินเดือนของเจาหนาท่ีโดยรวม ทําใหสถาบันฯ ตองหารายไดเขามาเสริมมากข้ึน 
 3) ระดับมหาวิทยาลัย: พบขอทาทายหลักๆ ท่ีสําคัญ 2 ประการ 

ประการแรก  วิสัยทัศนการมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของการประกันคุณภาพ ทําใหสถาบันฯ ตองเพ่ิมการยกระดับมาตรฐานการวิจัยใหสูงข้ึน 
แมจะเปนสิ่งท่ีทางสถาบันฯ ไดยึดปฏิบัติเปนแนวทางอยูแลวก็ตาม แตจะตองเพ่ิมการยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัยในนามของสถาบันฯ ใหเปนรูปธรรมมากข้ึนท้ังในแงปริมาณ และคุณภาพ 
 ประการท่ีสอง  ท่ีตั้งและการจัดการทรัพยากรเปนขอทาทายอีกประการท่ีสําคัญ การแยกวิทยาเขต
สองแหง (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) คือ ทาพระจันทร และ ศูนยรังสิต ทําใหการทํางานรวมกับ
คณาจารย ตลอดจนการจัดกิจกรรมตางๆ อาจไมไดรับความสะดวกและการมีสวนรวมเทาท่ีควร ดวยขอจํากัด
ดานการเดินทาง และอ่ืนๆ 
1.3 จุดแข็งและจุดออนของสถาบันฯ 
 ในสวนนี้จะไดชี้เฉพาะไปท่ีสภาพการณภายในสถาบัน อันไดแก จุดแข็ง และ จุดออนประการหลักๆ 
ของสถาบัน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1) ความพรอมของอาคารสถานท่ี ท้ังในแงปริมาณ และคุณภาพ กลาวคือ มีท้ังหองสัมมนา หองพัก 
และหองอาหาร เอ้ือตอการทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  
 2) มีนักวิจัยประจําสถาบันฯ ท่ีมีคุณภาพ ในจํานวนมากพอสมควร 
 3) มีหลักสูตรสอนภาษา ท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการการพัฒนาดานภาษาใหแก
สังคมไดเปนอยางดี 
 4) การท่ีสถาบันฯ ตั้งอยูท่ีศูนยรังสิต ทําใหการจัดกิจกรรมตางๆ เกิดประโยชนแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวนมาก 
 5) การสรางความรวมมือในกับสถาบัน / หนวยงาน / องคการตางๆ เนื่องจากสถาบันฯ ตั้งอยูใกลนิคม
อุตสาหกรรมซ่ึงมีบริษัทญี่ปุนจํานวนมาก ท้ังยังอยูติดกับอุทยานวิทยาศาสตร และ AIT ทําใหนาจะมีศักยภาพใน
การทํางานรวมกันในทางวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรม อ่ืนๆ เพ่ือระดมทุนหารายไดเขาสถาบันฯ  
 6) ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เนื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี
คณาจารยและนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเอเชียตะวันออก กระจายอยูในหลายคณะ 
 

 จุดออน 
 1) แมท่ีตั้งของสถาบันฯ ท่ีศูนยรังสิตจะมีขอดีหลายประการดังกลาวไปแลว แตก็ตองยอมรับวาในการ
รับรูของคนท่ัวไป ศูนยรังสิตยังถือวาหางไกลจากใจกลางของกรุงเทพมหานคร  ทําใหตองไปจัดสัมมนาท่ีทา
พระจันทรอยูบอยครั้ง เพ่ือความสะดวกของผูเขารวม จุดนี้ในทางกลับกันก็จะทําใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เขารวมกิจกรรมไดนอยลง ปญหานี้เกิดข้ึนกับคณาจารยท่ีประสงคจะเขารวมกิจกรรมเชนกัน อาทิ การจัด
ประชุมกรรมการ การจัดสัมมนาตางๆ กระทําไดคอนขางลําบาก  ซ่ึงอาจสงผลทําใหการตัดสินใจหรือการ
บริหารงานลาชาไปบาง 
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 2) ยังไมสามารถผลักดันนักวิจัยไดทํางานอยางเต็มศักยภาพ ทําใหผลงานวิจัยยังมีจํานวนไมมากพอ 
และเปนท่ีรูจักในวงจํากัด 
 3) การขาดการกําหนดแนวทางการทําวิจัยท่ีชัดเจนในแตละวาระหรือชวงเวลา ทําใหหัวขอ / ประเด็น
การวิจัย อาจจะยังไมสามารถตอบคําถามหรือชวยอธิบายสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางแมนตรง
เหมาะสมกับสถานการณในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม 
 4)  บูรณาการความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมในหมูคณาจารยและนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
เอเชียตะวันออก ท้ังในสถาบันฯ และกับคณาจารยจากคณะ อ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังมีจํากัด 
 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน จะเห็นไดวาในภาพรวม สถาบันฯ กําลัง
แวดลอมโดยโอกาสท่ีเอ้ือตอการขยายและพัฒนาการทํางาน ท้ังยังมีจุดแข็งหลายประการท่ีจะชวยสนับสนุนให
การทํางานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางไรก็ตามอุปสรรคตลอดจนจุดออนท่ีไดกลาวมา
ถือเปนขอทาทายในการดําเนินงานท่ีสําคัญยิ่ง ดังนั้นความชัดเจนของทิศทางและแนวทางการทํางานของ
สถาบันฯ ในอนาคตจึงมีความสําคัญยิ่ง ดังท่ีจะไดชี้แจงตอไปในสวนของนโยบายและยุทธศาสตร  
 

1.4 ความคิดเห็นของประชาคมสถาบันฯ  
 นอกเหลือจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในแลว ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันฯ เอง มีความสําคัญและมีประโยชนยิ่ง เพราะเปนเสมือนกระจกสะทอนหรือการตรวจสอบการทํางาน
ดวยตัวผูปฏิบัติงานเอง ดังนั้นในสวนนี้จะไดแสดงขอมูลท่ีสรุปจากการประชุมประชาคมของสถาบันฯ เม่ือวันท่ี 
9 ตุลาคมท่ีผานมา ตอประเด็นความตองการสําคัญของสมาชิกในประชาคม ดังนี้ 
 1) ตองการใหมีการสงเสริมศักยภาพการทําวิจัยดานเอเชียตะวันออกศึกษา ตามความถนัด และความ
สนใจ และเพ่ิมอิสระใหกับนักวิจัยในการทํางาน 
 2) ตองการใหพัฒนาบุคลากรท้ังฝายวิจัยและสายสนับสนุน โดยเนนการฝกอบรมภาษาตางประเทศ 
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และการนําเสนอผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 3) ตองการใหมีการรวบรวมและจัดทําคลังขอมูลดานเอเชียตะวันออก 
 4) ตองการใหมีความสมดุลระหวางผลงาน-คุณภาพของงานวิจัย กับการหารายไดเขาสถาบันฯ ผาน
กิจกรรมบริการวิชาการตางๆ 
 5) ตองการใหผูอํานวยการมีภาวะผูนํา ในขณะท่ีรับฟงความคิดเห็น เขาถึงไดงาย และมาทํางานท่ี
สถาบันฯ อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีทีมงานท่ีเขมแข็ง 
 6) ตองการใหมีการสงเสริมดานสวัสดิการ 
 

 จากการวิเคราะหบริบทท่ีเปนโอกาสและขอทาย จุดแข็ง-จุดออน ตลอดจนความตองการจากสมาชิก
ในประชาคมสถาบันฯ นําไปสูปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  และการนําเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการบริหารงานในดานตางๆ   ในสวนท่ีจะกลาวตอไป 



7 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ริเริ่ม มุงม่ัน และ พัฒนา ความรู เคียงคูธรรมศาสตรและสังคมไทย  
 

ปณิธาน (Wish) 
 โดดเดนวิจัย บริการวิชาการหลากหลาย ขยายเครือขายตางประเทศ  
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 เปนคลังสมองดานเอเชียตะวันออกศึกษา เนนการวิจัยท่ีมีทิศทางสอดคลองกับโจทยความตองการของ
สังคม ใหบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ บนฐานของเครือขายนานาชาติในระดับมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. เสริมสรางศักยภาพการวิจัย และยกระดับคุณภาพงานวิจัย  ใหมีชื่อเสียงท้ังในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ 
2. พัฒนาความเปนคลังสมอง (Think Tank) และศูนยขอมูลองคความรูเก่ียวกับประเทศในเอเชีย

ตะวันออกอยางรอบดาน ตลอดจนเปนเวทีกลางในการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือเผยแพรความรูดานวิชาการ และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
บริการวิชาการ 

4. เสริมสรางเครือขายวิชาการในตางประเทศ ใหเกิดความสมดุลท้ังจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต รวมท้ัง
เครือขายในประเทศอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (kaizen) และ
หลักธรรมาภิบาล (good governance) เพ่ือใหการดําเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปรงใส 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได คํานึงถึงความสามารถและการมีสวนรวมของบุคลากร ตลอดจนการใชทรัพยากร
อยางคุมคา 
 

เปาหมาย (Goal) 
1. เปนสถาบันฯ ท่ีเปนมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จาก

งานวิจัย และงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพสูง 
2. เปนคลังสมองและศูนยขอมูลองคความรูเก่ียวกับประเทศในเอเชียตะวันออกอยางรอบดาน 

ตลอดจนเปนเวทีกลางในการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. เปนสถาบันฯ ท่ีใหการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแกสังคมอยางตอเนื่อง ท้ังดานภาษาและองค

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเอเชียตะวันออก 
4. เปนสถาบันฯ ท่ีมีเครือขายความรวมมือระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน 
5. เปนสถาบันฯ ท่ีมีประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ และยึดธรรมาภิบาลเปนหลักในการทํางาน 
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3. นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก 
 

 นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก จะแบงเปน 4  ดานดวยกัน คือ ดานการวิจัย ดานการ
บริการวิชาการ ดานความรวมมือระหวางประเทศ และดานศิลปวัฒนธรรมซ่ึงจะสอดคลองกับพันธกิจและ
เปาหมายในขอ 1, 2 และ 4 ตามลําดับ 
 

 
3.1 ดานการวิจัย 
 นโยบาย จะเนนการริเริ่มโครงการ กิจกรรม และการจัดระบบท่ีเปนรูปธรรม 
 1) มีศูนยจีนศึกษา ญี่ปุนศึกษา เกาหลีศึกษา ท่ีเขมแข็ง เพ่ือพรอมพัฒนาองคความรูมากยิ่งข้ึน 
 2) เพ่ิมศักยภาพนักวิจัย โดยมีระบบท่ีนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญใน 2 แกน คือ "ประเทศ" (Country) ท่ี
ตองมีการติดตามขอมูลขาวสารหลากหลายดาน กับ "ประเด็น" (Issue) ท่ีไมจํากัดอยูเพียงในกรอบประเทศ 
 3) เปดพรมแดนการวิจัยใหมในประเทศท่ีมีศักยภาพดานเศรษฐกิจ และประเทศไทยยังขาด
ผูเชี่ยวชาญ เชน มองโกเลีย พมา  
 4) เพ่ิมการไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและจากตางประเทศ 
 5) นํารองสราง "กลุมวิจัย" (Research cluster) ในหมูนักวิจัยของสถาบัน และคณาจารย 
 6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัย และการเรียนรูอยูเสมอ 
 

 ยุทธศาสตร  
 1) ยกระดับสถานะโครงการจีนศึกษา ญี่ปุนศึกษา เกาหลีศึกษา ข้ึนเปนศูนย โดยมีสํานักงานและ
เจาหนาท่ีอยางเปนกิจจะลักษณะ เพ่ือใหประธานและกรรมการทํางานไดสะดวกข้ึน 
 2) จัดระบบความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ดวยการปรึกษาหารือและใหคําแนะนําในลักษณะมีสวนรวม 
เพ่ือดึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและความสนใจ โดยคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ 
  3) กําหนดตัวนักวิจัยเพ่ือติดตามความเปนไปในประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาค ตลอดจนหาทาง
พัฒนาโครงการวิจัย 
 4) จัดอบรม-แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการสมัครทุนวิจัย และการหาแหลงทุนวิจัย 
 5) จัดการสัมมนากลุมยอยเปนระยะๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และงานวิจัยในหมูนักวิจัยและ
อาจารย ในลักษณะ Luncheon talk ซ่ึงสามารถประหยัดเวลา และเปนสวัสดิการใหแกผูเก่ียวของ 
 6) นําตัวอยาง Best practice จากสถาบันวิจัยในตางประเทศมาปรับใช โดยคํานึงถึงขอจํากัด และ
สถานการณเฉพาะของไทยดวย 
 

 เปาประสงค 
 นักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ในบรรยากาศ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  อันนําไปสูการพัฒนาองคความรู เพ่ือเปนศูนยกลางความรูดานเอเชียตะวันออก 

 
3.2 ดานการบริการวิชาการ 
 นโยบาย 
 1) จัดสัมมนา/ประชุม ท้ังในระดับนานาชาติ และระดับชาติ ดวยมาตรฐานระดับสากล เพ่ือเผยแพรองค
ความรูและขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โปรดดูเพ่ิมเติมในแผนงานรายป) 
 2) ยกระดับวารสารของสถาบันฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนเวทีเผยแพรองคความรูและ
ขอมูลจากการวิจัยเก่ียวกับเอเชียตะวันออกอยางมีมาตรฐานสากล 

3) เผยแพรขอมูลขาวสาร และองคความรูจากการวิจัยทางสื่ออิเล็คทรอนิคส 
 4) ใหบริการสอนภาษาเอเชียตะวันออกท่ีมีมาตรฐาน และเขมแข็งยิ่งข้ึน  
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 5) สงเสริมการใหบริการดานอาคารสถานท่ี 
 6) จัดโครงการฝกอบรมท้ังในและตางประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร  
 1) จัดสัมมนา/ประชุมท้ังในระดับนานาชาติ และระดับชาติ ท่ีสถาบันฯ เปนเจาภาพหลัก โดยเนน
ประเด็นท่ีเปนท่ีสนใจ ในวาระเวลาตางๆ เพ่ือดึงดูดใหผูสนใจเดินทางมาเขารวม อีกท้ังเปนการสะทอนความ
คิดเห็นของไทยไปยังประเทศในเอเชียตะวันออก 
 2) พัฒนาคุณภาพวารสารของสถาบันฯ ใหมีมาตรฐานสากล เพ่ือขยายพ้ืนท่ีในตีพิมพผลงานของ
คณาจารย นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมีพ้ืนท่ีเผยแพรผลงานของตน ท้ังในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ 

3) จัดทําเว็บไซตและเฟซบุคท่ีมีการอัพเดทอยางตอเนื่อง เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอเชีย
ตะวันออก และองคความรูจากการวิจัย 
 4) จัดใหบริการสอนภาษาเอเชียตะวันออกท่ีมีมาตรฐาน ท้ังในและนอกสถานท่ี และพัฒนาคุณภาพ
ผูสอน และสื่อการสอนตางๆ 
 5) พัฒนาอาคารสถานท่ีและอุปกรณใหมีความสะดวกสบาย ประชาสัมพันธสงเสริมการใหบริการดาน
อาคารสถานท่ี เชน การเสนอแพ็คเกจใหเชาสถานท่ีจัดอบรม -สัมมนาของหนวยราชการและภาคเอกชน  และ
การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา และสรางรายไดเขาสถาบันฯ 
 6) สํารวจหาความตองการดานการฝกอบรมของกลุมตางๆ และจัดโครงการเปนแพ็คเกจใหตรงกับ
ความตองการ และสะดวกในการบริหารจัดการ 
 
 เปาประสงค 
 ประชาชนไดรับการบริการวิชาการท่ีเก่ียวของกับเอเชียตะวันออกอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  

 
3.3 ดานความรวมมือระหวางประเทศ 
 นโยบาย  
 1) สงเสริมความรวมมือ และขยายเครือขายทางวิชาการกับประเทศในเอเชียตะวันออกท้ังจีน ญี่ปุน 
เกาหลีใตอยางสมดุล 
 2) เพ่ิมความรวมมือ และสรางเครือขายทางวิชาการกับประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุมประเทศลุมน้ําโขง 
 3) จัดประชุมวิชาการนานาชาติดานเอเชียตะวันออกศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร  
 1) จัดโครงการสัมมนา และโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใตอยางสมดุล 
ตลอดจนเพ่ิมการติดตอเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสถาบันในประเทศเหลานี้  ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีเปนมหาวิทยาลัย
คูสัญญากับธรรมศาสตร 
 2) จัดโครงการสัมมนา และโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ เก่ียวกับกลุมประเทศลุมน้ําโขงเปนระยะๆ  
ตลอดจนเพ่ิมการติดตอเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสถาบันในประเทศเหลานี้ 
 3) จัดประชุมวิชาการนานาชาติดานเอเชียตะวันออกศึกษาทุก 2 ป โดยเนนสรางเครือขายในหมูชาติ
อาเซียน และชาติบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) 
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 เปาประสงค 
 โครงการความรวมมือและแลกเปลี่ยนกับเครือขายในตางประเทศอยางตอเนื่อง อันจะเปนการชวย
ยกระดับศักยภาพทางวิชาการของสถาบันฯ ดวย 

 
3.4 ดานศิลปวัฒนธรรม 
 นโยบาย  

1.สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยและเอเชียตะวันออกสูสาธารณชน 
          2.สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย และเอเชียตะวันออก 
 ยุทธศาสตร  
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดโครงการและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัยและ/
บริการวิชาการ 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออกสูสาธารณชนผานกิจกรรมและสื่อท่ีหลากหลาย ไดแก  เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ ทีวี เปนตน   
 4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมท่ี เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอชุมชน 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยนทางดานศิลปวัฒนธรรม ระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยและตางประเทศ  
 6. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการติดตามประเมินผลของกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  
 
 เปาประสงค  

1.มุงใหบุคลากรเห็นคุณคาและมีทัศนคติท่ีดีและมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน สรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมไทยและเอเชียตะวันออก 

2.สงเสริมสนับสนุนความรวมมือแลกเปลี่ยนเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยและเอเชียตะวันออกสู
สาธารณชน 

3.บูรณางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัยและ/บริการวิชาการ 
4.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ี เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 

 

4. นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารท่ัวไป 
 

4.1 ดานบุคลากร 
 นโยบาย 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทุกสายงาน 
 2) สงเสริมความกาวหนาในสายงานตางๆ 
 3) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี 
 4) สงเสริมสวัสดิการ และความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ 
 

 ยุทธศาสตร 
 1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และจัดงบประมาณเพ่ือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของตน 
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 2) พิจารณาความดีความชอบจากเกณฑท่ีสามารถอธิบายได บนพ้ืนฐานการกําหนดภาระงานให
ชัดเจน และสนับสนุนการขอตําแหนงชํานาญการ 
 3) พัฒนากระบวนการทํางานดวยแนวคิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Kaizen) และมีระบบการใหรางวัล 
เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ 
 4) จัดสรรงบประมาณ และหารายไดเขาสถาบันฯ เพ่ือเพ่ิมสวัสดิการ ซ่ึงรวมถึง การเดินทางไปดูงาน
ท้ังในและตางประเทศ กิจกรรมสันทนาการรวมกัน ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
 
 เปาประสงค 
 บุคลากรทีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work's Life) และคุณภาพชีวิตโดยรวมท่ีดี มีความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
4.2 ดานการบริหาร 
 นโยบาย  
 1) บริหารงานอยางมีคุณธรรม เนนการมีสวนรวม และรับผิดชอบรวมกัน 
 2) ใชทรัพยากรใหคุมคา เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกรและบุคลากรในลักษณะ win-win 
 3) ใชภาวะผูนําในการกําหนดทิศทางและเปาหมาย โดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ 
 4) มีการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ 
 

 ยุทธศาสตร  
 1) ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท่ีเนนความโปรงใส การมีสวนรวม 
 2) ใชหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนความคุมคา ตรวจสอบได 
 3) กําหนดทิศทางและเปาหมายในแตละชวงใหชัดเจน โดยมีการประชุมระหวางผูบริหารกับบุคลากร
ทุกเดือน และสามารถพบผูอํานวยการไดโดยตรง ตลอดจนเปดกลองรับฟงความคิดเห็น 
 4)  พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบบริหารบุคคล วัสดุและครุภัณฑดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหาร และชวยใหสามารถตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
ไดโดยงาย 
 เปาประสงค 
 กระบวนการบริหารท่ีมีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

4.3 ดานการประกันคุณภาพ 
 นโยบาย  

1.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพอันจะนําไปสูการ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ 

2.เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานสูแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
3.พัฒนาสรางบรรยากาศขององคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูความเขาใจดานประกันคุณภาพแกบุคลากรสถาบันฯอยาง
ตอเนื่อง  

 2.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพอันจะนําไปสูการ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ   
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3.สนับสนุนการจัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความชัดเจนและคลองตัวรวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.สงเสริมและสนับสนุนระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพและเพ่ือเปนขอมูลเพ่ือ
การตัดสินใจในการบริหาร 
 5.สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพและแนวทางวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ( Best 
Practice) กับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
 เปาประสงค  
 การดําเนินงานดานประกันคุณภาพนําไปสูการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอยางตอเนื่อง  และเพ่ือ
พัฒนาผลการดําเนินงานสูแนวทางปฏิบัติท่ีดี ( Best Practice) และพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) 
 

5. แผนการดําเนินงาน 
 

5.1 แผนงานระยะสั้น 
จัดทําแผนงานประจําป อันประกอบดวย 

 - การจัดสัมมนาขนาดเล็ก-กลางทุกเดือน โดยเวียนกันจัดในหมูโครงการจีนศึกษา ญี่ปุนศึกษา เกาหลี
ศึกษา CLMV ศึกษา ซ่ึงเทากับแตละโครงการจัดสัมมนา 4 เดือนตอครั้ง ในกรณีท่ีมีเหตุการณเรงดวน สามารถ
สลับกันจัดสัมมนาได 
 - การจัดสัมมนาใหญประจําปในวันสถาปนาสถาบัน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยหลัก
ของสถาบันฯ ในแตละปใหเปนท่ีประจักษ 
 - การจัดสัมมนากลุมยอยในสถาบันฯ เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

5.2 แผนงานระยะกลาง 
 - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ East Asian Studies 2 ป ตอครั้ง  
 - การเพ่ิมมาตรฐานของวารสารวิชาการ และสิ่งตีพิมพของสถาบัน 
 

5.3 แผนงานระยะยาว 
 - สรางชุมชนวิชาการดานเอเชียตะวันออกศึกษา ในลักษณะของ cluster หัวขอวิจัย ท่ีประกอบดวย
อาจารยและนักวิจัยของของสถาบันฯ 


