บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมา

คณะศิล ปศาสตร์ มีพฒ
ั นาการเริมต้น จากการจัด การเรีย นการสอนวิช าภาษาอัง กฤษ และวิช า
พืนฐานทางสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประจํารับผิดชอบ และต่อมาได้มกี ารจัดตังเป็ นภาควิชา
ภาษาและสังคม สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ตังแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยมีภารกิจหลักคือ
การสอนภาษาอังกฤษ และวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 คณะ
วิท ยาศาสตร์ ไ ด้แ ยกตัว ออกจากคณะเดิม ส่ ว นภาควิช าภาษาและสัง คมยัง คงสัง กัด คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมดังเดิม ซึงจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 7 (พ.ศ.
2535-2539) นัน ก่อให้เกิดการขยายงานอย่างกว้างขวาง รวมทังมีการเปิ ดหลักสูตรใหม่ๆ จํานวนมาก ทําให้
ลักษณะของศาสตร์เฉพาะในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาทางครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ดังนันจึงสมควรแยกการดําเนินงานออก
จากกัน ทังนี เพือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ดังนัน ภาควิชาภาษาและสังคมจึงได้ทําโครงการเสนอสถาบันฯ เพือขอแยกการบริหารงานออกจาก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และยกฐานะขึนเป็ นคณะศิลปศาสตร์ ซึงสภาสถาบันมีมติให้ความเห็นชอบและให้
นําเสนอทบวงมหาวิทยาลัย เมือคราวประชุมครังที 5/2537 วันที 1 กันยายน 2537 แต่มไิ ด้ดาํ เนินการส่งทบวงฯ
เพราะโครงการดังกล่าวมิได้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 7 (พ.ศ. 2535-2539)
ดังนัน สถาบันฯ จึงได้ดาํ เนินการขอบรรจุโครงการดังกล่าวให้อยูใ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ตามหนังสือ ที ทม.1601/1701 วันที 27 เมษายน 2538 และได้ขอทบทวน/ปรับแผน ตามหนังสือ ที
ทม.1601/2002 วันที 18 มิถุนายน 2540 ก็ยงั มิได้รบั การพิจารณาให้บรรจุในแผนฯ ฉบับที 8 แต่ประการใด
จากการทีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปลียนสภาพเป็ น มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และเปลียนเป็ น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร”ี เมือวันที 6 มีนาคม 2541 โครงการจัดตังคณะ
ศิลปศาสตร์ จึงได้รบั การเสนอขึนมาอีกครังหนึง และได้รบั ความเห็นชอบและอนุ มตั โิ ครงการจัดตังคณะศิลป
ศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครังที 1/2541 วันที 9 เมษายน 2541 รวมทังอนุ มตั ใิ น
หลักการให้จดั ตังศูนย์การเรียนรูแ้ บบพึงตนเองของคณะศิลปศาสตร์ (Self Access Learning Centre:
SALC) ด้วย
ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหนังสือ ที ทม.5301/2085
ลงวันที 13
กรกฎาคม 2543 เรียนรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เพือขอความเห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตังคณะ
ศิลปศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เพือให้เกิดความ
คล่องตัวและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจ ตลอดจนถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึงทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการบรรจุโครงการจัดตังคณะศิลป
ศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เมือวันที 2 สิงหาคม 2543
และได้รบั การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทัวไป เล่ม 117 ตอนที 89 ง วันที 7 พฤศจิกายน 2543

ในปี พ.ศ. 2547 คณะศิลปศาสตร์ ได้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที
73 วันที 17 ธันวาคม 2547 ให้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ โดยจัดแบ่งการบริหารจัดการ
ภายในคณะฯ ออกเป็ น สํานักงานคณบดี สายวิชาภาษา สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ศูนย์
สารสนเทศและการเรีย นรู้ และศู น ย์วิจ ัย และบริก ารวิช าการ เพือให้ก ารทํ า งานมีป ระสิท ธิภ าพ บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ตามภารกิจหลักในด้านการสนับสนุ นการเรียนการสอนวิชาพืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอืนๆ และวิชาศึกษาทัวไปทางด้านสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ให้กบั ทุก
คณะ/ภาควิชา การผลิตบัณฑิตทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงการผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการมี
งานวิจยั และตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน/บทความทางวิชาการ ซึงจะส่งผลต่อการขอผลงานตําแหน่ งทางวิชาการ
ของบุคลากร ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทังภายในและภายนอก
ดัง นั น เพือให้ก ารดํ า เนิ น งานของคณะศิ ล ปศาสตร์ เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพในบริบ ทที
เปลียนแปลงไปจากเดิม คณะฯ จึงได้มกี ารจัดทําแผนกลยุทธ์เพือพัฒนาคณะฯ 10 ปี พ.ศ. 2553-2563 มี
การเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒมิ าบรรยายเพือให้ความรูแ้ ละแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์ นําบุคลากรระดับ
ผูบ้ ริหารและหัวหน้างานศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทังมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือระดมสมองบุคลากรทังคณะฯ เพือร่วมกันกําหนดปณิธาน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ
ขึนใหม่ เพือให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจหลักของคณะฯ รวมทังสามารถตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังจะได้นําเสนอในบทที 2
ิ
ิ
2. โครงสร้างการบรหารของคณะศลปศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 คณะฯ มีการปรับเปลียนโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ
เพือให้การดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุ นการวิจยั และการบริการวิชาการของคณะฯ
มีความคล่องตัว และสามารถสนองตอบต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ มจธ. (6+1 Flagships)
โดยคณะฯ ได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพือกําหนดโครงสร้างใหม่ของ
คณะฯ และในการประชุมครังที 18/2547 วันที 18 สิงหาคม 2547 ทีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร์มมี ติเห็นชอบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะฯ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ในการประชุมครังที 73 ลงวันที 17 ธันวาคม 2547 อนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ภายในคณะฯ ทังนีโครงสร้างใหม่ของคณะฯ มีการแบ่งส่วนงานดังนี
1. สายวิชาภาษา
2. สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
4. ศูนย์วจิ ยั และบริการวิชาการ
5. สํานักงานคณบดี
โดยแต่ละหน่วยงานมีภารกิจทีรับผิดชอบดังต่อไปนี
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1. สายวชาภาษา
(Department of Language Studies) มีภารกิจหลักในด้านสนับสนุ นการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาพืนฐานทางด้านภาษาทังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้กบั ทุกคณะฯ ใน
มหาวิทยาลัย นอกจากนียังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ ซึงทุกรายวิชาทีเปิ ดสอน
เป็ นหลักสูตรภาษาอังกฤษทังหมด โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการปฏิบตั พิ ร้อมการบรรยายประกอบ
การสัมมนาและสนทนากลุ่มย่อย เพือกระตุน้ ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูแ้ ละนําความรูท้ ี
ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปี สายวิชาภาษาจัดโครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชนอย่างน้ อยปี ละ 3 โครงการ ซึงเป็ นโครงการจัดฝึ กอบรมเพือเพิมศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้กบั
ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในชนบท
ิ งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Department of Social Sciences and
2. สายวชาสั
Humanities) มีภ ารกิจ หลัก ด้า นการจัด การเรีย นการสอนในหลัก สูต รวิช าการศึก ษาทัวไป หมวดวิช า
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นกิจกรรมทีแสดงถึงกระบวนการ
ั
คิด การวิเคราะห์ เพือให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการบูรณาการทางมนุ ษยศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปญหาชี
วติ
และสร้างคุณลักษณะทีพึงประสงค์และอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการสอนแบบปฏิบตั ิ ซึงเป็น
การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนทีเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรูใ้ นสิงทีต้องการเรียนรู้ โดยการ
ออกไปแสวงหาความรูแ้ ละประสบการณ์ทางสังคม โดยการทําโครงงานทางสังคมทีนักศึกษาสนใจ ซึงมี
มากกว่า 50 โครงงานต่อปี
นอกจากนี สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ยังมีความร่วมมือกับคณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี โดยเปิ ดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
สาขาทักษะการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน (วุฒกิ ารศึกษาทีได้รบั คือ วท.ม. หรือ ศศ.ม. โดยนักศึกษาทีอยูใ่ นความ
ดูแลของคณะศิลปศาสตร์ จะได้รบั วุฒ ิ ศศม.)
3. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (Centre for Information and Learning: CIL) เป็ นศูนย์ฯ ที
มุง่ สนับสนุ นด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของคณะฯ โดยเฉพาะการให้บริการนักศึกษาและ
บุคลากรด้านการเรียนรู้แบบพึงตนเอง ผ่านสือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และมุ่งสนับสนุ นภารกิจ 6+1
Flagships ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี
3.1 ศูนย์การเรียนรู้แบบพึงตนเอง (Self-Access Learning Centre: SALC) ทําหน้าที
เป็ นสถานทีให้บริการและฝึ กฝนการพัฒนาเรียนรูแ้ บบพึงตนเองให้กบั นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ เป็ น
แหล่ ง ศึก ษาดูง านของหน่ ว ยงานทางการศึกษา และจัด สัม มนาทางด้า นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แ บบ
พึงตนเอง จนเป็ นทียอมรับในสถาบันการศึกษาทังในและต่างประเทศ
่
3.2 หนวยทรั
พยากรการเรียนรู้ (Resource Centre: RC) เป็ นแหล่งรวมหนังสืออ้างอิง
ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ์ แถบเสียง และเทปวีดที ศั น์ ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self - Access Learning) และทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้บริการ
ยืม-คืน บริการเคเบิลทีวี UBC เพือการศึกษา รวมทังการบริการด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตของสายวิชา
ภาษาและสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาและ
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บุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีขอใช้บริการสืบค้นหนังสือและสือความรูต้ ่างๆ ห้อง Resource
Centre เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ตงแต่
ั เวลา 08.30-17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ในช่วงทีมีการ
เรียนการสอน (ยกเว้นวันหยุดราชการและช่วงปิดภาคการศึกษา)
่
3.3 หนวยเทคโนโลยี
การเรียนรู้ (Learning Technology Unit: LT) เป็ นหน่วยให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือสนับสนุ นกิจกรรมเกียวกับการเรียนรู้ การผลิตสือเพือสนับสนุ นการเรียนการสอน
โดยเป็ นการให้บริการภายในเฉพาะบุคลากรของคณะฯ
ิ
ิ
4. ศูนย์วิ จัยและบรการวชาการ
(Centre for Research and Services: CRS) เป็ นศูนย์ทคณะฯ
ี
จัดตังขึนเพือส่งเสริมงานด้านการวิจยั และสนับสนุ นงานบริการวิชาการของคณะฯ ให้มคี วามเข้มแข็ง และ
สร้างชือเสียงให้กบั คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ซึงประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี
่
4.1 หนวยทดสอบ
(Testing Unit) ทําหน้าทีดําเนินการจัดสอบให้กบั ผูท้ ต้ี องการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เพือวัตถุ ประสงค์ต่างๆ เช่น ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ สมัครขอรับทุน และวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน เป็ นต้น
ิ การวชาการ
ิ
่
4.2 หนวยบร
(Academic Service Unit) ทําหน้าทีประสานงานเพือให้บริการ
วิชาการสูส่ งั คมด้านการจัดอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคคลทัวไป และบริการอบรมด้านอืนๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจน
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ความรูก้ บั บุคคลภายในและภายนอกทีสนใจ
่ ิ ย (Research Unit) ทําหน้าทีส่งเสริมสนับสนุ นและผลักดันการผลิตงานวิจยั
4.3 หนวยวจั
ของบุคลากรและนักศึกษา รวมทังทําหน้ าทีประสานงานจัดหาข้อมูลแหล่งทุนภายนอกให้กบั บุคลากรใน
คณะฯ
5. สํานักงานคณบดี (Dean’s Office) เป็ นหน่วยงานทีทําหน้าทีสนับสนุ นงานด้านบริหารจัดการ
ของคณะฯ และมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ทังนีเพือให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดยสํานักงานคณบดีจะทําหน้าทีประสานงานในภารกิจทุกๆ ด้าน ซึงรวมถึง
การบริการวิชาการสูส่ งั คมด้วย
คณะศิลปศาสตร์มกี ารจัดทํา SWOT Analysis มาแล้วในปี พ.ศ. 2549 เพือจัดทําแผนพัฒนาคณะฯ
พ.ศ. 2550-2554 และการจัดทําในครังนีเพือจัดทําแผนพัฒนาคณะฯ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2563) เพือทบทวน
ั ย แวดล้อ ม
วิส ยั ทัศ น์ พัน ธกิจ เดิม ของคณะศิล ปศาสตร์ ตลอดจนวิเ คราะห์ส ถานภาพภายในและปจจั
ภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ โดยบุคลากรทังหมดของคณะฯ ได้ร่วมกันกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของ
คณะฯ ให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบหลักของคณะฯ และตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของคณะฯ ใหม่ ดังนี
ิ ยทัศน์
วสั
ิ ศาสตร์ทีดีทีสุดของมหาวทยาลั
ิ
ิ
“เป็ นหนึ งในคณะศลป
ยเทคโนโลยีในภูมภาคอา
เซียน”
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พันธกจิ
1. สร้างนวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละการเรียนการสอนภาษา มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. ผลิตบัณฑิตของ มจธ. ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและความงดงามในจิตใจ เป็ นทรัพยากรบุคคล

ทีมีคุณค่าของชาติและนานาชาติ
3. ผลิตผลงานวิจยั นวัตกรรม และการบริการทางวิชาการ เพือสนับสนุ นให้ มจธ. ก้าวสูค่ วามเป็ น
เลิศ
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เก่ง ดี และมีความสุข
ั
5. อนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาท้
องถินของไทย
คณะศิลปศาสตร์มนี โยบายทีมุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยในปี การศึกษา 2553 คณะฯ ได้เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทังใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 5 หลักสูตร ดังนี
ิ
o ระดับปรญญาโท
มี 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
แบบพึงตนเอง) (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสารในวิชาชีพและ
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ สาขาทักษะการจัดการ
ทรัพยากรฐานชุมชน (หลักสูตรร่วมกับคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี)
ิ
o ระดับปรญญาเอก
มี 1 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
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ิ
ิ
แผนภูมิ ที 1: โครงสร้างการบรหารจั
ดการคณะศลปศาสตร์
ปี 2553
ทีปรึกษาคณะฯ

สํ านักงานคณบดี
(เลขานการคณะฯ
)
ุ
ิ
กลุ่มงานสนับสนุนบรหาร
- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน

ิ
สายวชาภาษา
ิ ฯ)
(ประธานสายวชา

ิ
คณะกรรมการสายวชาฯ

คณบดี

ิ งคมศาสตร์
สายวชาสั
และมนุษยศาสตร์
ิ ฯ)
(ประธานสายวชา

ิ
คณะกรรมการสายวชาฯ

ิ
กลุ่มงานสนับสนุนวชาการ
- งานบริการวิชาการ
- งานประกันคุณภาพฯ
- งานเทคโนโลยีเพือการ
เรียนรู้ (ด้านการให้บริการ)

คณะกรรมการประจําคณะฯ

ศูนย์สารสนเทศและ
การเรียนรู้ (CIL)
(หัวหน้ าศูนย์ฯ)
Resource Centre (RC)

Research Unit

Self Access Learning
Centre (SALC)

Testing Unit

Learning Technology
Unit (LT)
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ิ
ศูนย์วิ จัยและบรการ
ิ
วชาการ
(CRS)
(หัวหน้ าศูนย์ฯ)

Academic Service
Unit

ฑ

บทที 2
ิ
การจัดทําแผนกลยุทธ์คณะศลปศาสตร์
(พ.ศ. 2553-2563)
2.1 ขันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์
ตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มนี โยบายให้หน่ วยงานระดับคณะฯ จัดทํา
้
เปาหมายและแผนพั
ฒ นาเชิง กลยุท ธ์ร ะยะยาว โดยเฉพาะแผนการดํา เนิ น งานคณะฯ 2 ปี สุด ท้า ยของ
แผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที 10 (พ.ศ.2553-2554) และแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) เพือให้
การพัฒนานันตอบสนองและสอดคล้องกับ KMUTT Road Map 2020 (พ.ศ.2549-2563) รวมถึงแผนกล
ยุทธ์ 6+1 Flagships ซึงจะนํ ามหาวิทยาลัยฯ ก้าวไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยชันนํ าในระดับโลก ตามทีได้
มุ่งหวังไว้ในวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปศาสตร์ได้ยดึ กรอบแผนฯ ดังกล่าว เป็ นแนวทางในการ
ั ย
จัดทําแผนพัฒนาคณะฯ มาโดยตลอด นอกจากนี ความเปลียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ รวมทังปจจั
แวดล้อมทังภายในและภายนอกคณะฯ ทีเปลียนแปลงไป จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการและนโยบายด้าน
ต่างๆ ของคณะฯ ดังนัน เพือให้การบริหารจัดการและการดําเนินนโยบายด้านต่างๆ ของคณะฯ เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเพือให้บุคลากรของคณะฯ ได้มสี ่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ
คณะฯ จึงได้จดั ทําโครงการ “การจัดทําแผนกลยุท ธ์ของคณะศิล ปศาสตร์ (พ.ศ.2553-2563)” ขึน โดย
แบ่งเป็ น 4 ขันตอน ดังนี
ิ
ขันตอนที 1: การเตรียมความพร้อมเพือจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะศลปศาสตร์
ในขันตอนแรกนี คณะศิลปศาสตร์ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลด้านต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์
ต่อการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้กบั บุคลากรของคณะฯ ซึงได้แก่ ผูบ้ ริหาร พนักงานสายวิชาการ และ
พนักงานสายสนับสนุ น โดยแบ่งเป็ นช่วง ๆ ดังนี
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อการบรรยาย
22 เม.ย. 2552 “ทิศทางความก้าวหน้าทาง
(9.00-12.00 น.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
“การบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้การเปลียนแปลง”
13 พ.ค. 2552 “แผนอุดมศึกษาไทย”
(9.00-12.00 น.)

13 พ.ค. 2552

ิ
ิ
วทยากรรั
บเชญ
จัดโดย
ดร.พิเชฐ
คณะวิทยาศาสตร์
ดุรงคเวโรจน์
อาจารย์ธนิตสรณ์
จิระพรชัย
ดร.พิเชฐ
คณะศิลปศาสตร์
ดุรงคเวโรจน์

“แผนกลยุทธ์ของคณะ
รศ.ดร.บุญเจริญ
(13.30-16.30 น.) วิศวกรรมศาสตร์”
ศิรเิ นาวกุล
18 มิ.ย. 2552 “ทิศทางของคณะศิลปศาสตร์” ดร.กฤษณพงศ์
(9.00-11.00 น.)
กีรติกร

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

่
ผูเ้ ข้ารวมประชุ
ม
ผูบ้ ริหารคณะศิลปศาสตร์

ผูบ้ ริหารคณะฯ
พนักงานสายวิชาการและ
พนักงานสายสนับสนุ น
ผูบ้ ริหารคณะฯ และ
พนักงานสายวิชาการ
ผูบ้ ริหารคณะฯ พนักงาน
สายวิชาการและพนักงาน
สายสนับสนุน

ขันตอนที 2: การไปศึกษาดูงาน
เพือให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ได้มโี อกาสเปิ ดโลกทัศน์ และสามารถมองเห็นภาพของการ
บริหารงานทีเน้นกิจกรรมทีส่งเสริมความเป็ นนานาชาติและความเป็ นคนอย่างสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ จึง
ได้จดั ให้มกี ารไปศึกษาดูงานตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานดังนี
1. บุคลากรสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธฉิ ือจี ดินแดง กรุงเทพฯ
เมือวันพฤหัสบดีที 14 พฤษภาคม 2552
2. ผูบ้ ริหารของคณะฯ บุคลากรสายวิชาภาษา สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และหัวหน้า
กลุ่มงานในสํานักงานคณบดี ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เมือวันศุกร์ที 5 มิถุนายน
2552 โดยแยกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาเขตหัวหมาก ดูงานด้านบริหารจัดการ และกลุ่มวิทยาเขตสุวรรณ
ภูมิ ดูงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลอินเตอร์เน็ต
ิ
ขันตอนที 3: การจัดทํา SWOT Analysis ในคณะศลปศาสตร์
บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ได้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทังจากการฟงั การบรรยาย
ั
และจากการศึกษาดูงานแล้ว คณะฯ จึงได้เรียนเชิญวิทยากรรับเชิญ ซึงได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปณรส
มาลากุล ณ อยุธยา จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงาน มาเป็ นผู้นําในการจัดทํา
ั ยแวดล้อมภายนอก ให้กบั บุคลากรในคณะฯ
SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและปจจั
ในวันศุกร์ที 19 ถึง วันอาทิตย์ที 21 มิถุนายน 2552 รวมเป็ นเวลา 2 ½ วัน
ิ
ขันตอนที 4: การจัดทํารายงานแผนกลยุทธ์คณะศลปศาสตร์
(พ.ศ. 2553-2563)
คณะฯ ดําเนินการจัดทํารายงานแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2553-2563) รวมระยะเวลา 10
ปี เพือเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
ิ
2.2 การวเคราะห์
สถานการณ์ภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis)
คณะศิลปศาสตร์ ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือระดมสมองและวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและ
ั ยแวดล้อมภายนอก หรือ SWOT Analysis เมือวันที 19-21 มิถุนายน 2552 โดยมี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปจจั
ั
ปณรส
มาลากุล ณ อยุธยา จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงาน มาเป็ นวิทยากรรับ
เชิญและเป็ นผูน้ ํ าในการจัดทํา SWOT Analysis และมีบุคลากรของคณะฯ ทังจากสายวิชาการและสาย
สนับสนุน มากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน ประกอบด้วย
ั ยแวดล้อม
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) ส่วนการวิเคราะห์ปจจั
ภายนอกนัน ประกอบด้วย การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และการวิเคราะห์ภยั คุกคาม (Threat) ซึงมี
รายละเอียดพอสรุปได้ดงั นี
ิ
2.2.1 การวเคราะห์
จดุ แข็ง (Strength)
จากการวิเคราะห์จุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า คณะศิลปศาสตร์มจี ุดแข็งทีเด่นๆ 3 ประการคือ
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2.2.1.1 บุคลากรของคณะฯ มีความมุ่งมัน ขยัน อดทน และซือสัตย์
ซึงจะช่วยทําให้คณะฯ
ดําเนินงานตามพันธกิจทีได้กาํ หนดไว้โดยไม่ยากนัก
2.2.1.2 คณะฯ มีองค์ความรูด้ า้ นการเรียนรูแ้ บบพึงตนเอง (Self Access Learning) โดยทีคณาจารย์
ของคณะฯ เป็ นผูท้ มีี ความรูแ้ ละเชียวชาญด้านการเรียนรูแ้ บบพึงตนเอง ทังทางด้านทฤษฎีและการนํ าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และถือเป็ นนวัตกรรมด้านการเรียนรูแ้ บบพึงตนเอง ซึงจะ
นํ าไปสู่การสร้างศูนย์แห่งความเป็ นเลิศด้านการเรียนรูแ้ บบพึงตนเอง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนในสาขานีทังในและต่างประเทศ
2.2.1.3 บุคลากรของคณะฯ ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
ตลอดจนมีความรูค้ วามสามารถทีหลากหลาย (Harmonization of differences) ซึงจะช่วยทําให้คณะฯ
สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลายมากยิงขึน
ิ
่ (Weakness)
2.2.2 การวเคราะห์
จดุ ออน
จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า คณะศิลปศาสตร์มจี ุดอ่อนทีสําคัญ 3 ข้อ ได้แก่
2.2.2.1 บุคลากรของคณะฯ โดยเฉพาะสายวิชาการ รับภาระงานสอนมากเกินไป ซึงส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั งิ านด้านอืนๆ โดยเฉพาะด้านการวิจยั และการพัฒนาตนเอง
2.2.2.2 บุคลากรยังไม่เห็นถึงวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ทีจะไปข้างหน้ า ทังนีอาจเป็ นเพราะการ
ั
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมในองค์กรรับทราบยังไม่ดพี อ ซึงก่อให้เกิดปญหาในการขั
บเคลือนองค์กร และ
การมุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์เดียวกันทําได้ยาก
2.2.2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีของคณะฯ ยังไม่ดพี อ เนืองจากคณะฯ มีงบประมาณทีค่อนข้างจํากัด
ั บนั นี เทคโนโลยีกา้ วหน้าอย่างรวดเร็ว จนบางครังตามไม่ทนั และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประกอบกับในปจจุ
ในการทํางาน ดังนัน การทํางานทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนัน จึงขึนอยู่กบั เทคโนโลยีทดีี และทันสมัย ซึง
จะเอือประโยชน์ต่อการทํางานได้เป็ นอย่างดี
ิ
2.2.3 การวเคราะห์
โอกาส (Opportunity)
จากการวิเคราะห์โอกาสของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า คณะศิลปศาสตร์มโี อกาสทีดีอยู่ 4 ประเด็นดังนี
2.2.3.1
การทีประเทศไทยเข้าร่วมเป็ นสมาชิกในประชาคมอาเซียน ทําให้ภาษาอังกฤษทวี
ความสําคัญมากยิงขึน โดยจะเห็นได้จากการทีมหาวิทยาลัยฯ ต้องปรับตัวเพือมุ่งสู่ความเป็ นนานาชาติ
(Internationalization) จึงเป็ นโอกาสให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอืนๆ และการ
เตรียมผูเ้ รียน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ให้มคี วามรูท้ างด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอืน เพือให้
สือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสังคมนานาชาติได้ดยี งขึ
ิ น
2.2.3.2 การเชือมต่อและแลกเปลียนทางสังคมและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ทําให้องค์ความรูท้ ี
บุคลากรของคณะฯ มีความเชียวชาญ ทังทางด้านภาษา และทางด้านสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มี
ความสําคัญมากยิงขึน
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2.2.3.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้คณะศิลปศาสตร์ ซึงเป็ นส่วนหนึงในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี มีความได้เปรียบและสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอน ตลอดจนการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะนําไปสูค่ วามเป็นเลิศทางด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ของคณะฯ ในอนาคต
2.2.3.4 การเป็ นส่วนหนึงของมหาวิทยาลัยฯ ทีมีชอเสี
ื ยง ทําให้คณะฯ สามารถติดต่อประสาน
สัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ทังในและต่างประเทศได้งา่ ยยิงขึน
ิ
2.2.4 การวเคราะห์
ภยั คุกคาม (Threat)
จากการวิเคราะห์ภยั คุกคามของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า คณะศิลปศาสตร์มภี ยั คุกคามหลักๆ 4 เรือง
คือ
2.2.4.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้คณะฯ ต้องปรับวิธกี ารจัดการเรียนการ
สอน เปิ ดหลักสูตรทีทันสมัยและตรงกับความต้องการของผูเ้ รียนโดยนํ าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตลอดจน
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มคี วามสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงไป
2.2.4.2
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โดยเฉพาะคูแ่ ข่งในแถบภูมภิ าคอาเซียน
จําเป็ นต้องอาศัยการปรับตัวของบุคลากรในคณะฯ
โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรทังสายวิชาการและสายสนับสนุนเพือให้สามารถสอนในหลักสูตรนานาชาติและการบริหารจัดการที
มีประสิทธิภาพ นอกจากนีจะต้องเปิดหลักสูตรทีสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอืนได้ และต้องสร้าง
ผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพ
ั
2.2.4.3 การมีคู่แข่งภายในประเทศมากและเข้มข้นขึน ทําให้คณะฯ ต้องประสบกับปญหาการรั
บ
นักศึกษาได้ไม่ตรงตามแผนทีกําหนดไว้ และต้องปรับหลักสูตรทีเปิ ดสอนให้มคี วามทันสมัย รวมทังต้องมี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็ นทีรูจ้ กั อย่างกว้างขวาง
ดังนัน กลยุทธ์องค์กรทีคณะศิลปศาสตร์จะทําใน 10 ปี ขา้ งหน้า คือคณะฯ จะต้องหาพันธมิตรเพือ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคณะฯ ไปสู่วสิ ยั ทัศน์ทตัี งไว้ และในขณะเดียวกัน คณะฯ ต้องพยายามแก้
จุดอ่อนทีมีอยู่ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยนํ าผลงานวิจยั ตลาด วิจยั ชุมชน และวิจยั สถาบันมาใช้ มีการ
พัฒนางานบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์เพือสร้างภาพลักษณ์และศรัทธา มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและภาระงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีการพัฒนาบุคลากรทังในด้านภาษาอังกฤษ นวัตกรรม
ต่างๆ และพัฒนาคณะฯ ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในคณะฯ ให้มที ศิ ทาง
ทีชัดเจน มีบรรยากาศทีเอือต่อการทํางานอย่างมีความสุข และมีความเป็ นสากล
ิ ยทัศน์ ของคณะศลปศาสตร์
ิ
2.3 วสั
(พ.ศ. 2553-2563)
ั ยแวดล้อม
จากการระดมสมองของบุ คลากรเพือร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ทงภายในและปจจั
ั
ภายนอกของคณะศิลปศาสตร์ ทําให้คณะฯ สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทีสอดคล้องกับบทบาทและ
หน้าทีความรับผิดชอบของคณะฯ และมีความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพือ
นํามาเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคณะฯ ใน 10 ปีขา้ งหน้า คือระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2563
ได้ดงั นี
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ิ
ิ
“เป็ นหนึ งในคณะศลปศาสตร์
ทีดีทีสุดของมหาวทยาลั
ยเทคโนโลยีในภูมิ ภาคอาเซียน”
ทังนี การเป็ น หนึ งในคณะศิล ปศาสตร์ทีดีทีสุด ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีใ นภู มิภ าคอาเซีย น
หมายถึง การทีคณะฯ จะต้องมีสว่ นร่วมในการผลิตบัณฑิตของ มจธ. ให้เป็ นบัณฑิตทีมีความรูค้ วามสามารถ
และได้รบั การยอมรับในด้านการใช้ภาษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทังผลิตบัณฑิตและ
งานวิจยั ของคณะฯ ให้เป็ นทียอมรับในระดับสากล
2.4 พันธกจิ
การทีคณะฯ จะสามารถมุ่งไปสู่วสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าวได้นัน คณะฯ จึงได้กําหนดพันธกิจหลัก 5 ข้อซึง
้
นําไปสูก่ ารกําหนดเปาหมาย
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ดังต่อไปนี
1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละการเรียนการสอนภาษา มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. การผลิตบัณฑิตของ มจธ. ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและความงดงามในจิตใจ เป็ นทรัพยากร
บุคคลทีมีคุณค่าของชาติและนานาชาติ
3. การผลิตผลงานวิจยั นวัตกรรม และการบริการทางวิชาการ เพือสนับสนุ นให้ มจธ. ก้าวสู่ความ
เป็ นเลิศ
4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เก่ง ดี และมีความสุข
ั
5. การอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาท้
องถินของไทย
2.5 ประเด็นทางยุทธศาสตร์
หลังจากทีบุคลากรของคณะฯ ได้ทาํ การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน ซึงได้แก่ การวิเคราะห์จุดอ่อน
ั ยแวดล้อมภายนอก ซึงหมายถึง การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม และมีการ
และจุดแข็ง และวิเคราะห์ปจจั
กําหนดวิสยั ทัศน์ คณะศิลปศาสตร์แล้ว จากนัน เพือให้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์และพันธกิจหลักดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 10 ปีขา้ งหน้า คณะฯ จึงได้มกี ารสรุปประเด็นทางยุทธศาสตร์ทสํี าคัญๆ 5 ประเด็น ซึงนําไปสูก่ าร
จัดทําแผนกลยุทธ์ ดังนี
2.5.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.5.2 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านงานวิจยั และการบริการทางวิชาการ
2.5.3 การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ และการสร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน
2.5.4 การพัฒนาการเชือมต่อกับภายนอกโดยการสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์
ั
2.5.5 การอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้
องถินไทย
2.5.6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการ และบรรยากาศในการทํางาน
จากประเด็นทางยุทธศาสตร์ทงั 5 ประเด็นดังกล่าว ทีประชุมได้มกี ารระดมสมอง โดยแบ่งเป็ น 4
กลุ่มย่อย ดังนี
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กลุ่มที 1: การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
จากการระดมสมองกลุ่มย่อยในด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน สรุปได้
ว่า การทีจะสร้างบัณฑิตทีเก่งและดี มีความงดงามในจิตใจนัน จําเป็ นต้องมีการสํารวจเพือศึกษาความ
ต้องการของบัณฑิต มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร รวมทังมีการปรับโครงสร้างของหน่ วยบัณฑิตศึกษา
และสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
ในด้า นหลัก สูต รนั น จํ า เป็ น ต้อ งมีก ารปรับ ปรุ ง ทางด้า นภาษาอัง กฤษและภาษาอืนๆ รวมถึง
ภาษาไทยด้วย อีกทังยังจําเป็ นต้องมีการสร้างพืนฐานทางด้านวิชาศึกษาทัวไป เพือสร้างความเป็ นคนที
สมบู ร ณ์ โดยมีวิช าทีเกียวกับ สุ น ทรีย ศาสตร์แ ละการนํ า ความรู้จ ากวิช าศึก ษาทัวไปไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจําวัน สําหรับหลักสูตรใหม่นนั อาจมีหลักสูตรปริญญาใบทีสอง (Second Degree) หลักสูตรวิชาโท
(Minor Program) หลักสูตรการศึกษาต่อเนืองด้านศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ (Ph.D. in EPIC) หรือหลักสูตร
Twinning Program เป็ นต้น ทังนีทุกหลักสูตรควรจะต้องมีการสร้างเครือข่ายเพือประโยชน์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ในด้านการเรียนการสอนนัน อาจเป็ นหลักสูตรร่วมทีมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กร โดยมีการนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning มีการเรียนการสอนทีเน้นปฏิบตั มิ ากกว่าทฤษฎี
ั (Problem Based Learning)
และเป็ นการเรียนการสอนทีเน้นการศึกษาถึงปญหา
นอกจากนี การทีจะทําให้บณ
ั ฑิตเก่ง และดี มีความงดงามในจิตใจนัน จําเป็ นทีจะต้องมีกจิ กรรม
ั
เสริมทังในและนอกหลักสูตร ทีเน้ นความเป็ นสากลและการอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้
องถิน
เป็ นต้น โดยอาจมีการสร้างเครือข่ายทังในและต่างประเทศ เช่น มีชมรมวรรณศิลป์ วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิน
ต่างประเทศ เป็ นต้น
ิ
ิ
ิ างความแข็งแกรงในด้
่
กลุ่มที 2: การเสรมสร้
านงานวจัิ ยและการบรการทางวชาการ
ในการระดมสมองกลุ่มที 2 ซึงเป็ นเรืองเกียวกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านงานวิจยั และ
การบริการวิชาการนัน สรุปได้ว่า ในด้านงานวิจยั นัน จําเป็ นทีจะต้องมีการสร้างระบบพีเลียงและระบบ
ฐานข้อมูลเพือเอือประโยชน์ต่อการทําวิจยั รวมทังยังจําเป็ นต้องมีการสร้างขวัญและกําลังใจ (Incentive) ใน
การทํางานวิจยั และมีการสร้างเครือข่ายวิจยั ด้วย
ในด้านการบริการทางวิชาการนัน เนืองจากคณะฯ มีทุนความรู้ (Knowledge Capital) อยู่มาก
พอสมควร คณะฯ จึงสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การเป็ นทีปรึกษาโครงการวิจยั การให้การอบรม การ
ให้บริการด้าน e-learning ศูนย์การเรียนรูแ้ บบพึงตนเอง (Self Access Learning Centre: SALC) การ
ให้บริการของหน่ วยทดสอบ (Testing Unit) ทังนี เพือเป็ นการปรับตัวให้ทนั ต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ อีกทังยัง
เป็ นการหารายได้ สร้างความเป็ นเลิศ สร้างชือเสียงและเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึงประสงค์ โดย
สนับสนุนนักศึกษาให้มสี ว่ นร่วมในงานด้านการให้บริการวิชาการ
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่
กลุ่มที 3: การสร้างเครือขายและการประชาสั
มพันธ์
เพือให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ในการผลักดันให้คณะฯ เป็ นหนึงในคณะศิลปศาสตร์ทดีี ทสุี ดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีในภูมภิ าคอาเซียน การสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ จึงเป็ นสิงสําคัญทีคณะฯ ต้องใช้
ความสามารถและกลยุทธ์ดา้ นต่างๆ เพือแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ (Brand Identity) ซึง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรูท้ เน้
ี นการศึกษาโครงงาน (Project Based Learning) ผลงานที
ตีพมิ พ์เผยแพร่ การให้บริการด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ และการให้บริการศูนย์ SALC หรือด้านความ
เชียวชาญเฉพาะด้านทีคณะฯ มี เช่น ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การทดสอบ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์องค์กรจะไม่สามารถปรากฏสู่สาธารณชนได้เลย หากไม่มกี ารสือสารและ
การประชาสัมพันธ์ ซึงรวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทีคณะฯ เปิ ดสอนแก่ผูส้ นใจ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทีคณะฯ ทําให้แก่ประชาคมภายใน มจธ. และสาธารณชนทังในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่าย
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ เป็ นอีกทางหนึงทีคณะฯ จําเป็ นต้องเร่งดําเนินการเพือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นทีรูจ้ กั และยอมรับอย่างกว้างขวาง
ิ
กลุ่มที 4: การพัฒนาบุคลากรและระบบการบรหารจั
ดการคณะฯ และการสร้างบรรยากาศทีดีใน
การทํางาน
คณะศิ ล ปศาสตร์ เป็ น คณะฯ ทีมุ่ ง เน้ น ด้ า นการสอนวิช าศึก ษาทัวไปทางสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุ ษยศาสตร์ รวมถึงวิชาทางภาษา ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรูใ้ หม่ๆ และการสนับสนุ นการ
สร้างบัณฑิตในอุดมคติของ มจธ. เพือนํ าไปสู่ความเป็ นนานาชาติ ความเป็ นเลิศด้านวิชาการ การสร้าง
เครือข่าย และการสร้างบัณฑิตทีมีความแตกต่างจากบัณฑิตทัวไป ดังนัน คณะฯ จึงจําเป็ นทีจะต้องมุง่ พัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการสอน การทําวิจยั การให้บริการและการบริหารจัดการ
ในด้านระบบบริหารนัน คณะฯ ควรให้ความสําคัญกับการสร้างระบบฐานข้อมูล ระบบ e-Office เพือ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีดีในการทํางานนัน
คณะฯ ควรมุ่งสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และสร้างบรรยากาศทีทําให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขบนพืนฐานของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
กล่าวโดยสรุปคือ ในฐานะทีคณะฯ เป็ นหน่วยงานหนึงใน มจธ. ทีมีสว่ นร่วมในการสร้างชือเสียงและ
เกียรติภมู ขิ อง มจธ. คณะฯ จึงจําเป็ นต้องเร่งสร้างองค์กรให้มคี วามเป็ นนานาชาติ (Internationalization) ซึง
ต้องอาศัยความมีชอเสี
ื ยงขององค์กร อัตลักษณ์องค์กร การเรียนการสอนและหลักสูตร การบริการวิชาการ
การวิจยั และคุณวุฒขิ องอาจารย์ในองค์กร เพือให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ
ความต้องการในการใช้บณ
ั ฑิต มจธ. ของนายจ้างและชุมชนนัน ขึนอยู่กบั คุณภาพของนักศึกษาที
จบออกไปเป็ นบัณฑิต ซึงได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความเป็ นผู้นํา ทัก ษะด้านภาษา ความเป็ นผู้ที
สามารถเรียนรูแ้ ละปรับตัวได้ดกี บั วัฒนธรรมข้ามชาติ มีความเป็ นมนุ ษย์ทสมบู
ี รณ์ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม
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จริยธรรมและมีจติ ใจทีงดงาม ซึงสามารถสอดแทรกไว้ในหลักสูตร การเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่ และ
การพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนือง
ในด้านการพัฒนาบุคลากรนัน คณะฯ จําเป็ นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาตําแหน่ งทางวิชาการ มี
การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนือง มีการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทเป็
ี นที
ภาคภูมใิ จของบุคลากรในองค์กร ในด้านการบริหารจัดการนัน คณะฯ ควรมีการบริหารงานทีชัดเจนและ
ยืดหยุน่ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารงานบุคคลทีดีและมีประสิทธิภาพ
ในด้านสังคมหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) คณะฯ ควรสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ บุคลากรมีสมั พันธภาพทีดี ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน มีลกั ษณะทางกายภาพและสิง
อํานวยความสะดวกทีก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน
คณะฯ ควรสร้างแหล่งการเรียนรูข้ องชุมชนและของประเทศ เพือเป็ นศูนย์กลางในการให้บริการทาง
วิชาการในแถบชุมชนบริเวณใกล้เคียง และอาจก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ ซึงจะนําไปสู่
การสร้างเครือข่ายในอนาคต
ิ มิ ของมหาวทยาลั
ิ
่
2.6 ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์เพือรวมสร้
างชือเสียงและเกียรตภู
ยฯ
ในการทีจะบรรลุ ถึ ง ความสํ า เร็จ ตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งชื อเสีย งและเกี ย รติ ภู มิข อง
มหาวิทยาลัยฯ นันจําเป็ นทีจะต้องมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทีดีและเป็ นระบบ มีการ
พัฒนาการทํางานเป็ นทีม มีการพัฒนาคน โดยเฉพาะความรูด้ า้ นภาษา ICT คุณวุฒ ิ ตําแหน่ งวิชาการ และ
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ทังนีจะต้องมีการปรับระบบการบริหารจัดการ ปรับการมอบหมายภาระ
งานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และมีการปรับและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษาให้เก่ง
ดี มีความงดงาม ปรับและพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม อันจะนําไปสูค่ วามเป็ นเลิศ ความมีชอเสี
ื ยงและเป็ น
ทียอมรับทังในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนํ าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึงถือว่า
้
เป็ นเปาหมายหลั
กของมหาวิทยาลัยฯ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนางานวิจยั ต้องอาศัยพลังเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลียนเรียนรู้ ดังนัน
การพัฒนาการจัดการด้านเครือข่าย จึงเป็ นยุทธศาสตร์หนึงทีต้องมีการปรับและพัฒนา และการมีชอเสี
ื ยง
เป็ นทียอมรับจะเกิดขึนไม่ได้ หากไม่มกี ารให้บริการทางวิชาการทีดีและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง
2.7 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย พันธกจิ และกลยุทธ์
้
เพือให้บ รรลุ ถึง วิส ยั ทัศ น์ ดงั กล่า ว คณะศิล ปศาสตร์ จึง ได้กํา หนด พันธกิจ เปาหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทสนั
ี บสนุนและสอดคล้องซึงกันและกัน ดังนี
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พันธกจิ
เป้ าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างนวัตกรรมการเรียน 1.1 มีนวัตกรรมทีส่งเสริม 1. การพัฒนาและ
รูแ้ ละการเรียนการสอน
การเรียนรูแ้ ละการเรียนการ ปรับปรุงหลักสูตรและ
ภาษา มนุษยศาสตร์และ
สอนทีมีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
สังคมศาสตร์

2. ผลิตบัณฑิตของ มจธ.
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
และความงดงามในจิตใจ
เป็ นทรัพยากรบุคคลทีมี
คุณค่าของชาติและนานา
ชาติ

1.2 มีความเป็ นเลิศด้าน
นวัตกรรมการเรียนรูแ้ บบ
พึงตนเอง
2.1 มีบณ
ั ฑิตทีดี และมี
คุณภาพ

2.2 มีบณ
ั ฑิตทีมีความเป็ น
สากล

3. ผลิตผลงานวิจยั
นวัตกรรมและการบริการ
วิชาการเพือสนับสนุนให้
มจธ. ก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศ

3.1 มีผลงานวิจยั และงาน
วิชาการทีเป็ นทียอมรับใน
ระดับสากล

1. การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
1. การพัฒนาและปรับ
ปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์
1.1.1 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
1.1.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที
ทันสมัยในการเรียนการสอน
1.1.3 ใช้กระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่
1.2.1 สนับสนุนการสร้างและใช้
นวัตกรรมการเรียนรูแ้ บบพึงตนเอง

2.1.1 จัดการเรียนการสอนให้ม ี
ประสิทธิภาพ
ั ณธรรม และจริย2.1.2 ปลูกฝงคุ
ธรรม
2.1.3 เสริมสร้างความงดงามใน
ชีวติ และจิตใจของนักศึกษา
1. การพัฒนาและปรับ 2.2.1 พัฒนาบัณฑิตให้มคี วามเป็ น
ปรุงหลักสูตรและการ สากลทังด้านภาษาและความคิด
เรียนการสอน
2.2.2 จัดกิจกรรมทีส่งเสริมการใช้
ภาษาของนักศึกษา
2. การเสริมสร้างความ 3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นการทํา
แข็งแกร่งในด้านงาน
วิจยั และเผยแพร่ผลงานทังในและ
วิจยั และบริการทาง
ต่างประเทศ
วิชาการ
3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั
3. การสร้างเครือข่าย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และการประชาสัมพันธ์ 3.1.3 สร้างเครือข่ายงานวิจยั ทังใน
และต่างประเทศ
3.1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ใน มจธ. เพือทํางานวิจยั เชิงสหสาขาวิชา โดยบูรณาการความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3.1.5 สร้างความเข้มแข็งให้
บุคลากรวิจยั
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พันธกจิ

เป้ าหมาย
3.2 มีนวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ทได้
ี รบั การ
ยอมรับ

3.3 มีการให้บริการวิชาการ
ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม

4. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้เก่ง ดี และมี
ความสุข

4.1 มีบุคลากรทีเก่ง ดี มี
คุณภาพ และมีความสุข

4.2 มีบุคลากรทีมีความเป็ น
สากล

4.3 มีระบบการบริหารจัดการทีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

4.4 มีการประกันคุณภาพฯ
ทีได้รบั การรับรองทุก
มาตรฐาน
5. อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ั
และภูมปิ ญญาท้
องถินของ
ไทย

5.1 บุคลากรและนักศึกษามี
จิตสํานึกหวงแหนและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ั
และภูมปิ ญญาท้
องถิน

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในด้านงาน
วิจยั และบริการทาง
วิชาการ

กลยุทธ์
3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นการ
สร้างนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
3.2.2 สนับสนุนให้งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ได้รบั การจดสิทธิบตั ร
ั
หรือทรัพย์สนิ ทางปญญา
3.2.3 มีกลไกส่งเสริมงานวิจยั ที
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
2. การเสริมสร้างความ 3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ม ี
การบริการวิชาการสูส่ งั คม เพือ
แข็งแกร่งในด้านงาน
วิจยั และบริการทางวิชา สร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ และ
เป็ นการเผยแพร่ชอเสี
ื ยงของคณะฯ
การ
3. การสร้างเครือข่าย
และการประชาสัมพันธ์
4. การพัฒนาบุคลากร 4.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยและระบบบริหารจัดการ ภาพและมีความสุข
และการสร้างบรรยา4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุ น
กาศทีดีในการทํางาน
คุณภาพชีวติ ทีดีให้กบั บุคลากร
4. การพัฒนาบุคลากร 4.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
และระบบบริหารจัดการ เป็ นสากล
และการสร้างบรรยา4.2.2 สร้างบรรยากาศความเป็ น
กาศทีดีในการทํางาน
สากลในคณะฯ
4. การพัฒนาบุคลากร 4.3.1 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
และระบบบริหารจัดการ ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
และการสร้างบรรยา4.3.2 สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
กาศทีดีในการทํางาน
4.3.3 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที
เอือต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
4. การพัฒนาบุคลากร 4.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้การ
และระบบบริหารจัดการ ประกันคุณภาพได้รบั การรับรอง
ทุกมาตรฐาน
และการสร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน
5. อนุรกั ษ์และฟืนฟู
5.1.1 ส่งเสริมและอนุรกั ษ์ศลิ ปั ท้องถินของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูม-ิ วัฒนธรรม ภูมปิ ญญา
ั
ปญญาท้
องถินของไทย ไทย
5.1.2 ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลียน
เรียนรูท้ างวัฒนธรรม และภูม-ิ
ั
ปญญาท้
องถินทีหลากหลาย
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2.8 สรุป
ั ยแวดล้อมภายนอกดังทีได้กล่าวมาแล้ว คณะศิลปศาสตร์
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและปจจั
จึงมีความมุ่งมันทีจะเป็ นหนึงในคณะศิลปศาสตร์ทดีี ทสุี ดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในภูมภิ าคอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึงเป็ นวิสยั ทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ และเพือให้สามารถบรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ดงั กล่าว
้
คณะศิลปศาสตร์ จึงได้มกี ารกําหนดพันธกิจ เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทีสนับสนุ นและ
สอดคล้อ งกัน และโดยเฉพาะอย่า งยิง แผนกลยุ ท ธ์ร ะยะยาวดัง กล่ า วได้ต อบสนองและสอดคล้อ งกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Road Map 2020 (พ.ศ. 2549-2563) รวมถึงแผนกลยุทธ์ 6+1
Flagships ซึงจะนํ ามหาวิทยาลัยฯ ก้าวไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยชันนํ าในระดับโลก ตามทีได้มุ่งหวังไว้ใน
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ
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บทที 3
ิ
ิ
แผนกลยุทธ์ของคณะศลปศาสตร์
กบั ความคาดหวังของมหาวทยาลั
ย
ิ ศาสตร์ทีดีทีสุดของมหาวทยาลั
ิ
จากวิสยั ทัศน์ทต้ี องการ “เป็ นหนึ งในคณะศลป
ยเทคโนโลยีใน
ภูมิ ภาคอาเซี ยน” ทําให้คณะศิลปศาสตร์ มีพนั ธกิจทีจะต้องพัฒนาตนเองเพือบรรลุวสิ ยั ทัศน์ และเพือให้
สอดคล้องกับพันธกิจทีมหาวิทยาลัยฯ คาดหวัง ดังต่อไปนี
ิ
่
1. การมีส่วนรวมในการพั
ฒนามหาวทยาลั
ยสู่ความเป็ นนานาชาติ (Internationalization)
หนึงในบทบาทหลักของคณะศิลปศาสตร์คอื การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ั บนั มหาวิทยาลัยฯ ยัง
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปจจุ
ั
ประสบปญหาจากการที
นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน
้
เปาหมายในการปรั
บหลักสูตร สร้างนวัตกรรมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ การใช้กระบวนการสอนรูปแบบใหม่
และการประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีทีทัน สมัย ในการเรีย นการสอน ตลอดจนการสนั บ สนุ น การสร้า งและใช้
นวัตกรรมการเรียนรูแ้ บบพึงตนเอง จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้
ในการนีมีหลายโครงการทีสายวิชาภาษา และศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ เสนอไว้ในแผนฯ มี
ความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ นอกจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
แล้ว คณะฯ ยังตระหนักถึงความจําเป็ นในการช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรูภ้ าษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึงสายวิชาภาษาได้มโี ครงการทีจะเปิ ดสอนภาษาต่างประเทศอืนๆ เพิมขึน
ซึงโครงการต่างๆ จะช่วยผลักดันให้การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็ นนานาชาติได้อย่างเป็ นรูปธรรม
มากยิงขึน นอกจากความสามารถในการใช้ภาษาแล้ว การพัฒนาบัณฑิตให้มคี วามเป็ นสากลทังในการ
ปฏิบตั ติ น ความคิด การตระหนักต่อการเป็ นส่วนหนึงของประชาคมโลก และการตระหนักถึงพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย์ ทีส่ ง ผลต่ อ สภาพแวดล้ อ ม ซึงถู ก นํ า เสนอผ่ า นการจัด สอนในรายวิช าทางสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุ ษยศาสตร์ รวมถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ จัดทําขึนเพือ
พัฒ นาศัก ยภาพของนัก ศึก ษา จะช่ว ยให้บ ัณ ฑิต ทีคณะศิล ปศาสตร์มีส่ว นร่ว มในการผลิต สามารถทํา
ประโยชน์ให้กบั สังคมและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความสําเร็จในการทํางานในเวทีโลก
ในส่วนของการผลิตบัณฑิตของคณะฯ เองนัน การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึงจะเป็ นหลักสูตร
นานาชาติ โดยมีเครือข่ายการสอนและการทํางานวิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีนักศึกษาชาว
ต่างประเทศเข้ามาเรียนในหลักสูตร จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความเป็ นนานาชาติให้กบั หลักสูตร และแก่
มหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมได้อกี ด้วย
นอกจากการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิจยั และผลิตบัณฑิตแล้ว คณะฯ มี
้
เปาหมายในการพั
ฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากร ของคณะฯ ให้มีค วามเป็ น สากล ซึงจะสนั บ สนุ น การ
้
ดํา เนิ น งานของคณะฯ เพือให้ส อดคล้อ งกับ เปาหมายการพั
ฒ นาคณะฯ สู่ค วามเป็ น สากล โดยการรับ
นักศึกษาต่างชาติมากขึน และมีการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติมากขึน

ิ ณฑตให้
ิ มีความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ (Humanization)
2. การผลตบั
้
เป็ นอีกเปาหมายหนึ
งของมหาวิทยาลัยฯ ทีคาดหวังจากคณะศิลปศาสตร์ ซึงเป็ นพันธกิจทีคณะฯ
มุ่ ง เน้ น ด้ ว ยการจัด การเรีย นการสอนทีมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะอย่ า งยิงในวิช าพืนฐานทางด้ า น
ั ณธรรมและจริยธรรมให้กบั นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ได้มกี ารปลูกฝงคุ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เพือเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้มคี วามเป็ นผูน้ ํ า และเสริมสร้าง
ความงดงามในชี วิ ต และจิ ต ใจของนั ก ศึ ก ษา ซึ งคณะฯ สามารถสร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที สมบู ร ณ์
(Humanization) ได้จากการทีสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป และจัดรายวิชาเลือกทางสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ทหลากหลาย
ี
โดยใช้
ั (Project-Based / Activities-Based and Problemนวัตกรรมการสอนด้วยโครงการ/กิจกรรมและปญหา
Based) เพือสร้างความตระหนักของมิตทิ างสังคมให้แก่นกั ศึกษา อันจะทําให้บณ
ั ฑิตของ มจธ. สามารถนํา
ความรูท้ างเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมทีเปลียนแปลงไป และเป็ นบุคลากรทีดี
และมีคุณภาพของสังคม
ิ
3. การอนุรกั ษ์ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถนของไทย
คณะศิลปศาสตร์มบี ทบาทหลักทีมหาวิทยาลัยฯ คาดหวัง ในการเป็ นหน่ วยงานทีสนับสนุ นการ
ั
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้
องถินของไทย ซึงแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ยังคงมุง่ เน้นพันธกิจนี ด้วย
การมีกจิ กรรมทังในระดับคณะฯ และสายวิชาฯ โดยสนับสนุ นให้บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสมําเสมอ เพือให้บุคลากรและนักศึกษามีจติ สํานึกในการร่วมอนุ รกั ษ์ รูส้ กึ หวงแหน และเห็น
ั
คุณค่า ของศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้
องถินของไทย
นอกจากนี คณะฯ ยังมีโครงการจัดตังหน่วยไทยศึกษา เพือเป็ นหน่วยงานทีจะอบรมภาษาไทย และ
วัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ และรับนักศึกษาแลกเปลียนจากต่างประเทศมาศึกษาภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย อีกทังสายวิชาภาษายังมีโครงการปรับหลักสูตรภาษาไทย ซึงเป็ นวิชาเลือกเพือช่วย
พัฒนาการใช้ภาษาไทยของบัณฑิต มจธ. ให้เข้มแข็งขึน และเพือให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรม
ไทยจากการใช้ภาษาไทย
4. การพัฒนางานวจัิ ย
แม้ว่าจะเป็ นคณะฯ ทีเน้นการจัดการเรียนการสอน แต่การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจยั ก็เป็ น
้
อีก เปาหมายหนึ
งของคณะศิล ปศาสตร์ เพือตอบสนองต่ อ การพัฒ นาของมหาวิท ยาลัย ฯ สู่ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั นอกจากการตังศูนย์วจิ ยั และบริการวิชาการเพือสนับสนุ นพันธกิจด้านวิจยั แล้ว คณะฯ ยัง
้
มีเปาหมายที
จะส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพือนําไปสูก่ ารจดสิทธิบตั รหรือ
ั
ทรัพย์สนิ ทางปญญา
เช่น การใช้เทคโนโลยีเพือช่วยสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ มีการสร้างเครือข่ายการวิจยั
และการสร้างงานวิจยั เชิงสหสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิงการบูรณาการงานวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์กบั
งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และสิงแวดล้อม ซึงจะช่วยให้งานวิจยั ของคณะฯ มีความเชือมโยงกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยฯ มากยิงขึน
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นอกจากนีคณะฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั บุคลากรวิจยั จากการทีมีพเลี
ี ยงวิจยั การ
สร้า งกลุ่ ม วิจ ัย ในศาสตร์ทีอาจารย์มีค วามเชียวชาญ เพือให้ผ ลิต ผลงานวิจ ยั ทีมีคุ ณ ภาพ มีก ารตีพิม พ์
ผลงานวิจยั มากยิงขึน และเพือสร้างความเข้มแข็งในการหาทุนสนับสนุ นด้านการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
เพิมขึน นอกจากงานวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการแล้ว คณะฯ ยังจัดสรรทุนวิจยั และสนับสนุ นการตีพมิ พ์
เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ อีกด้วย
ิ
ิ
5. การให้บรการทางวชาการ
งานบริการวิชาการเป็ นอีกพันธกิจหนึงทีคณะศิลปศาสตร์ได้พฒ
ั นาเพือสร้างชือเสียงให้กบั คณะฯ
้
และมหาวิทยาลัยฯ และยังคงเป็ นเปาหมายหลั
กในการมุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์ของคณะฯ เพือสนับสนุน มจธ. ให้กา้ วสู่
ความเป็ นเลิศ โดยทีโครงการบริการวิชาการของคณะฯ มีหลายลักษณะ ทังทีเป็ นโครงการพัฒนาชุมชนของ
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ โครงการทีเผยแพร่องค์ความรูข้ องคณะฯ โดยผ่านทางวิทยุชุมชน
รวมถึงการจัดฝึกอบรมทางภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี คณะฯ ยังได้บูรณาการการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรียนการสอน การทําวิจยั หรือการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยนํ ารูปแบบ
และความรูจ้ ากการบริการวิชาการสู่สงั คมและชุมชน มาบูรณาการกับการเรียนการสอนทังทางด้านภาษา
และในหมวดวิชาศึกษาทัวไป ทังนีเพือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรูข้ องนักศึกษาให้สามารถนํ าความรู้
และประสบการณ์ทได้
ี จากการทํากิจกรรมไปช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถนํ ามา
ประยุกต์ใช้เพือสร้างชุมชนและสังคมให้พงพาตนเองได้
ึ
เพือให้เป็ นรากฐานทีมันคงของสังคม เป็ นสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ซึงจุดมุง่ หมายในการสร้างความเป็ นเลิศของการให้บริการทาง
วิชาการ จะเป็ นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้เช่นเดียวกัน
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บทที 4
ิ
แผนการดําเนนงาน
ตัวชีวัด และงบประมาณ
จากแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ทได้
ี นําเสนอในบทที 2 ซึงประกอบด้วยกลยุทธ์ 28 กลยุทธ์ที
ตอบสนองพันธกิจ 5 ด้าน ในบทนีจะนําเสนอแผนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ ซึง
ประกอบด้วย กิจกรรม โครงการ ตัวชีวัด ตลอดจนงบประมาณ เพือติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ โดยได้กําหนดให้สายวิชา/หน่ วยงาน จัดทํากิจกรรม/โครงการ ตัวชีวัด ตลอดจนงบประมาณ ตาม
ภารกิจ ให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศ น์ และพันธกิจ ของคณะฯ เพือใช้เป็ นแผนการดําเนิ นงานตามกลยุท ธ์
ระหว่างปี 2553-2563 ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวก ก-1 ซึงจากแผนดําเนินงานดังกล่าวฯ ของ
คณะฯ สามารถสรุปได้ดงั นี
ิ
ิ ศาสตร์
4.1 แผนการดําเนนงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะศลป
คณะศิลปศาสตร์ได้กําหนดแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ ระหว่างปี 2553-2563
กิจกรรม/โครงการ และตัวชีวัด เพือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน ดังนี

ตลอดจน

่ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
• กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหมๆ
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือ เทคโนโลยีการเรียน
การสอนทีเหมาะสมกับผูเ้ รียน
ตัวชีวัด
: มีนวัตกรรม/เทคโนโลยีททัี นสมัย เพิมขึนอย่างน้อย 1 อย่าง/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : มีการจัดการเรียนด้วยวิธี Activity-Based Classroom,
Problem-Based Learning, Research-Based Learning, etc.
ตัวชีวัด
: 1. จํานวนวิชาทีใช้ Activity-Based Classroom, Problem-Based
Learning, Research-Based Learning, etc. อย่างน้อย 80%
ของรายวิชาทีเปิดสอน
2. ผลประเมินจากนักศึกษา
3. ผลการเรียนของนักศึกษา
• กลยุทธ์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยในการเรียนการสอน
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : บูรณาการนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีททัี นสมัยเข้าในรายวิชาต่างๆ
ตัวชีวัด
: มีการบูรณาการ/ปรับปรุงการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที
ทันสมัย อย่างน้อย 3 รายวิชา/ปี

ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดทําฐานข้อมูล e-learning
ตัวชีวัด
: มีฐานข้อมูล e-learning
• กลยุทธ์ใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : บูรณาการระบบการเรียนแบบออนไลน์เข้าในรายวิชาต่างๆ
ตัวชีวัด
: มีการบูรณาการ/ปรับปรุงการใช้ระบบการเรียนแบบออนไลน์
อย่างน้อย 3 รายวิชา/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : มีการเรียนการสอนทีใช้โปรแกรม Social Networking
ตัวชีวัด
: 1. จํานวนวิชาทีใช้โปรแกรม Social Networking อย่างน้อย 80%
ของรายวิชาทีเปิดสอน
2. ผลประเมินจากนักศึกษา
3. ผลการเรียนของนักศึกษา
• กลยุทธ์สนับสนุนการสร้างและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบพึงตนเอง
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : บูรณาการสือการเรียนรูแ้ บบพึงตนเองทังในรูป Paper-Based
หรือสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าในรายวิชาต่างๆ
ตัวชีวัด
: มีการบูรณาการ/ปรับปรุงการใช้สอการเรี
ื
ยนรูแ้ บบพึงตนเอง
อย่างน้อย 2 รายวิชา/ปี
ิ รม/โครงการ : พัฒนาศูนย์การเรียนรูแ้ บบพึงตนเองให้เป็ นระบบออนไลน์และ
 กจกร
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
ตัวชีวัด
: มีผใู้ ช้บริการ My English เพือเรียนรูภ้ าษาอังกฤษอย่างน้อย
500 คน/ปี
ิ ิ
• กลยุทธ์จดั การเรียนการสอนให้มีประสทธภาพ
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : เปิ ดหลักสูตร 2nd Degree in Liberal Arts
ตัวชีวัด
: มีหลักสูตร 2nd Degree in Liberal Arts
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ร่วมมือกับคณะต่างๆ ทีเกียวข้องในการจัดทําหลักสูตร
ปริญญาตรีทาง Liberal Arts Education
ตัวชีวัด
: มีหลักสูตร Liberal Arts Education 1 หลักสูตร
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ิ
• กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรมและจรยธรรม
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : บูรณาการเนือหาและกิจกรรมเกียวกับคุณธรรม จริยธรรม
และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เข้าไปในรายวิชาทีเปิดสอน
เช่น LNG 291: ไทยทักษะ 1 (การพูด) เป็ นต้น
ตัวชีวัด
: มีการบูรณาการหรือปรับปรุงเนือหาหรือกิจกรรมเกียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 1 รายวิชา/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษาทํากิจกรรมเพือสังคม
ทีริเริมโดยนักศึกษา
ตัวชีวัด
: ภาคการศึกษาละ 5 โครงการ
ิ างความงดงามในชีวิ ตและจตใจของนั
ิ
• กลยุทธ์เสรมสร้
กศึกษา
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการลานดนตรี บรรยากาศดี เพลินเพลิน
ตัวชีวัด
: ปีการศึกษาละ 1 โครงการ
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการประกวดหนังสันสร้างสรรค์สงั คม
ตัวชีวัด
: ปีการศึกษาละ 1 โครงการ
ิ มีความเป็ นสากลทังด้านภาษาและความคด
ิ
• กลยุทธ์พฒ
ั นาบัณฑตให้
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดกิจกรรมพัฒนาความคิดและบุคลิกภาพของนักศึกษา
สูค่ วามเป็ นสากล
ตัวชีวัด
: มีกจิ กรรมพัฒนาความคิดและบุคลิกภาพของนักศึกษา
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษทังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชีวัด
: มีนกั ศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษอย่างน้อย
2 รายการ/ปี
ิ
่ ิ
• กลยุทธ์จดั กจกรรมที
สงเสรมการใช้
ภาษาของนักศึกษา
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการเปิดประตูสปู่ ระชาคมอาเซียน
ตัวชีวัด
: ปีการศึกษาละ 1 โครงการ
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ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการค่ายการเรียนรูก้ บั มหาวิทยาลัยอืนๆ
ตัวชีวัด
: ปีการศึกษาละ 1 โครงการ
ิ
่
่
• กลยุทธ์ส่งเสรมและสนั
บสนุนการทําวจัิ ยและเผยแพรผลงานทั
งในและตางประเทศ
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิจยั ทังภายในและภายนอก
ตัวชีวัด
: มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนภายใน/ภายนอก
อย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาท
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดการประชุมวิชาการประจําปีเพือเป็ นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยั
ตัวชีวัด
: มีการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
ิ
ิ กษา
• กลยุทธ์ส่งเสรมและพั
ฒนางานวจัิ ยของนักศึกษาระดับบัณฑตศึ
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดสรรงบประมาณในการผลิตผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชีวัด
: 1. มีเงินจัดสรรอย่างน้อยปี ละ 100,000 บาท
2. นักศึกษาได้รบั งบประมาณทีจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 80/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพมิ พ์เผยแพร่ ให้แก่นกั ศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชีวัด
: นักศึกษาได้รบั งบประมาณสนับสนุ นการเข้าร่วมนําเสนอผลงาน
อย่างน้อยปีละ 2 คน
ิ ยทังในและตางประเทศ
่
่
• กลยุทธ์สร้างเครือขายงานวจั
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ทําวิจยั ร่วมกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก
ตัวชีวัด
: บุคลากรดําเนินงานวิจยั ร่วมกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดเวทีประชุมวิชาการทังระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ตัวชีวัด
: 1. จัดประชุมวิชาการปีละ 1 ครัง
2. จัดประชุมนานาชาติ 4 ปี/ครัง
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ิ ยเชงสหสาขาวชา
ิ
ิ โดย
่
่
• กลยุทธ์ร่วมมือกับหนวยงานตางๆ
ใน มจธ. เพือทํางานวจั
ิ
บูรณาการความรู้ทางด้ านสังคมศาสตร์ร่วมกับความรู้ทางด้านวทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดตังกลุ่มวิจยั เฉพาะ เช่น กลุ่มวิจยั ชุมชน กลุ่มวิจยั นโยบาย
กลุ่มวิจยั การเรียนการสอนวิชาศึกษาทัวไป
ตัวชีวัด
: มีกลุ่มวิจยั เฉพาะอย่างน้อย 3 กลุ่ม
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีเป็น Research-Based Program
บนฐานความเข้มแข็งของสายวิชาฯ และ มจธ.
ตัวชีวัด
: มีหลักสูตร Research-Based Program เกิดขึนในแผนฯ 11
• กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้บคุ ลากรวจัิ ย
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพือสร้างงานวิจยั
ตัวชีวัด
: มีโครงการพัฒนาบุคลากรวิจยั ปี ละ 2 โครงการ
 กจิกรรม/โครงการ : จัดทํา Research Agenda ในแต่ละปี
ตัวชีวัด
: มี Research Agenda ของคณะฯ ในแต่ละปีรวม Innovation
Research & Development (IRD) Agenda
ิ
• กลยุทธ์ส่งเสรมและสนั
บสนุนการสร้างนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดสรรงบประมาณเพือดําเนินงานวิจยั ทีเน้นการสร้างนวัตกรรม
หรือผลิตผลงานสร้างสรรค์
ตัวชีวัด
: มีการดําเนินงานวิจยั ทีสร้างนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : รวมกลุ่มบุคลากรทีมีความถนัดหรือความสนใจเกียวกับการสร้าง
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ เพือสนับสนุ นการดําเนินงานของ
กลุ่ม รวมทังส่งเสริมการจัดหาทุนจากแหล่งทุนต่างๆ
ตัวชีวัด
: มีการรวมกลุ่มบุคลากรทีมีความถนัด หรือความสนใจร่วมกัน
ิ ิ ตรหรือทรัพย์สิ น
• กลยุทธ์สนับสนุนให้งานวจัิ ยและงานสร้างสรรค์ ได้รบการจดสทธบั
ั
ทางปัญญา
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
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ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดหาแหล่งข้อมูลหรือแนวทางในการจดสิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ
ั
ทางปญญา
ตัวชีวัด
: 1. มีขอ้ มูล/แนวทางเพือแจ้งให้แก่ผทู้ สนใจ
ี
2. มีการแจ้งแนวทางการดําเนินการให้แก่เจ้าของผลงานทุกชิน
ทีตรงตามข้อกําหนด
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ประสานงาน/สนับสนุนในการจดสิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทาง
ั
ปญญา
ตัวชีวัด
: ผลงานทีตรงตามข้อกําหนดร้อยละ 80 ได้ดาํ เนินการยืนขอ
ิ ยทีสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
่ ิ
• กลยุทธ์มีกลไกสงเสรมงานวจั
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดทําโครงการให้ความรูเ้ กียวกับนวัตกรรมการเรียนรู้
ตัวชีวัด
: มีโครงการให้ความรูเ้ กียวกับนวัตกรรมฯ ปีละ 2 โครงการ
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดตังกลุ่มสนใจพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีเวทีแลกเปลียน
ตัวชีวัด
: 1. มีกลุ่มสนใจด้าน IRD จัดตังขึนในคณะฯ
2. มีการจัดเสวนาเกียวกับ IRD โดยใช้เวทีของ Research
Forum
ิ
ิ
ิ
่ สงั คม เพือสร้างเครือขาย
่
• กลยุทธ์ส่ งเสรมและสนั
บสนุ นให้ มีการบรการวชาการสู
ประชาสัมพันธ์ และเป็ นการเผยแพรชื่ อเสียงของคณะฯ
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
 กจิกรรม/โครงการ : จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลทัวไป
ตัวชีวัด
: มีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ 10 กลุ่ม
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
ตัวชีวัด
: มีการดําเนินงานโครงการอย่างน้อยปีละ 3 โครงการ
• กลยุทธ์พฒ
ั นาบุคลากรให้มีศกั ยภาพ และมีความสุข
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัด/เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ดูงาน/นําเสนอผลงานในประเทศ
และต่างประเทศ
ตัวชีวัด
: บุคลากรได้เข้ารับการอบรมฯ อย่างน้อย 5 วัน/คน/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ (หลักสูตรระยะสัน)
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ตัวชีวัด

: มีอาจารย์ทได้
ี รบั ทุนพัฒนาอาจารย์อย่างน้อย 1 คน/ปี

ิ
• กลยุทธ์ส่งเสรมและสนั
บสนุนคุณภาพชีวิ ตทีดีให้กบั บุคลากร
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเอือต่อการทํางาน
ตัวชีวัด
: มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะฯ ทีเอือต่อการทํางาน
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กบั บุคลากร
ตัวชีวัด
: มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
• กลยุทธ์พฒ
ั นาบุคลากรให้มีความเป็ นสากล
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการ และตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการแลกเปลียนบุคลากรกับหน่วยงานอืนในต่างประเทศ
ตัวชีวัด
: จํานวนบุคลากรทีเข้าร่วมโครงการ
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ตัวชีวัด
: มีบุคลากรไปดูงานสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 1 ครัง/ปี
กลยุทธ์สร้างบรรยากาศให้มีความเป็ นสากลในคณะฯ
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการ และตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดกิจกรรม/ช่วงเวลาการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสนทนา
และการสือสารของบุคลากร
ตัวชีวัด
: มีการจัดกิจกรรม/ช่วงเวลาการใช้ภาษาอังกฤษ
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ปรับสภาพแวดล้อมการทํางานให้มคี วามเป็ นสากล
ตัวชีวัด
: มีการปรับสภาพแวดล้อมการทํางานภายในคณะให้มคี วาม
เป็ นสากล
ิ
• กลยุทธ์นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบรหารจั
ดการ
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดทําฐานข้อมูลบุคลากร/นักศึกษาและส่วนกลาง
ตัวชีวัด
: มีฐานข้อมูลเพือการปฏิบตั งิ านอย่างน้อย 3 ระบบ
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดทําระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชีวัด
: มีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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ิ
• กลยุทธ์สร้างธรรมาภบาลในองค์
กร
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารภายในหน่วยงานอย่างทัวถึง
ตัวชีวัด
: ความพึงพอใจของบุคลากร
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
ตัวชีวัด
: ความพึงพอใจของบุคลากร
ิ ติ งานของบุคลากร
่
• กลยุทธ์พฒ
ั นาโครงสร้างพืนฐานทีเอือตอการปฏบั
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ปรับปรุงอาคารสถานทีและจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ตัวชีวัด
: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรไม่ตํากว่าร้อยละ 80
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบตั กิ าร
ตัวชีวัด
: การใช้ประโยชน์ของอาคารสถานทีไม่ตํากว่าร้อยละ 90
่ ิ การประกันคุณภาพฯ ได้รบั การรับรองทุกมาตรฐาน
• กลยุทธ์สนับสนุนและสงเสรมให้
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดอบรมเพือให้ความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพฯ ให้กบั บุคลากร
และนักศึกษา
ตัวชีวัด
: มีการอบรมอย่างน้อย 1 ครัง/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตัวชีวัด
: จัดทํารายงาน SAR ปี ละ 1 ครัง
ิ
ิ
• กลยุทธ์ส่งเสรมและอนุ
รกั ษ์ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถนของไทย
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ตัวชีวัด
: 1 ครัง/ปี
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : โครงการสร้างสือรายการเคเบิลทีวี "คลืนความรูส้ มู่ จธ." ซึงเน้น
ั
การส่งเสริมและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้
องถินของ
ไทย
ตัวชีวัด
: อย่างน้อยปีละ 5 ครัง
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ิ มีการแลกเปลียนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาท้ องถนที
ิ
• กลยุทธ์ส่งเสรมให้
หลากหลาย
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ดา้ นนีมีตวั อย่างกิจกรรม/โครงการและตัวชีวัด เช่น
 กจิกรรม/โครงการ : ส่งเสริมความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร
ตัวชีวัด
: มีการจัดนิทรรศการ/ศึกษาดูงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
ิ
 กจกรรม
/โครงการ : แลกเปลียนบุคลากร/นักศึกษาระหว่างหน่วยงานทังในและ
ต่างประเทศ
ตัวชีวัด
: จํานวนบุคลากร/นักศึกษาทีเข้าร่วม
ิ งานตามแผน
4.2 งบประมาณทีใช้ในการดําเนน
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเพือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ระหว่างปี
2553-2563 จะเป็ นการประมาณการเบืองต้น ตามตารางภาคผนวก ก-2 โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัวคราว ประมาณ
546.82 ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายด้านการดําเนินงาน ตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่
2.1 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการเรียนการสอนภาษา มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประมาณ 63.67 ล้านบาท
2.2 ผลิตบัณฑิตของ มจธ. ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและความงดงามในจิตใจ เป็ นทรัพยากร
บุคคลทีมีคุณค่าของชาติและนานาชาติ ประมาณ 53.75 ล้านบาท
2.3 ผลิตผลงานวิจยั นวัตกรรม และการบริการวิชาการ เพือสนับสนุ นให้ มจธ. ก้าวสู่ความเป็ น
เลิศ ประมาณ 98 ล้านบาท
2.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เก่ง ดี และมีความสุข ประมาณ 92 ล้านบาท
ั
2.5 อนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้
องถินของไทย ประมาณ 13.16 ล้านบาท
รวมงบประมาณรายจ่ายเพือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ระหว่างปี 2553-2563
ทังสิน ประมาณ 867.40 ล้านบาท
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ิ
บทสรุปผูบ้ รหาร
ตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มนี โยบายให้หน่วยงานระดับคณะฯ จัดทํา
้
เปาหมายและแผนพั
ฒนาเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยเฉพาะแผนการดําเนินงานคณะฯ พ.ศ.2553-2554 ซึงเป็ น 2 ปี
สุดท้าย ของแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559)
เพือให้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวนันตอบสนองและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ KMUTT Roadmap 2020
้
(พ.ศ. 2549-2563) รวมถึงเปาหมายและแผนกลยุ
ทธ์ 6+1 Flagships ซึงจะนํามหาวิทยาลัยฯ ไปสูก่ ารเป็ น
มหาวิทยาลัยชันนําในระดับโลก ตามทีได้มงุ่ หวังไว้ในวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดาํ เนินกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์เพือพัฒนาคณะฯ โดยให้บุคลากร
ของคณะฯ มีสว่ นร่วม ด้วยการนําผูบ้ ริหาร บุคลากรสายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มงานของพนักงานสาย
สนับสนุน ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธฉิ ือจี ดินแดง กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตลอดจนได้เชิญ
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่านมาบรรยายให้แก่บุคลากรของคณะฯ เพือให้ได้เห็นทิศทางของอุดมศึกษาและ
เป็ นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นกิจกรรมและบริบททางสังคมทีจะส่งเสริมความเป็ นนานาชาติ
้
(internationalization) และความเป็ นมนุษย์ทสมบู
ี รณ์ (humanization) ซึงเป็ นเปาหมายหลั
กทีมหาวิทยาลัยฯ
คาดหวังจากคณะฯ หลังจากนันคณะฯ ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือระดมสมองและวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
ั ยแวดล้อมภายนอก เพือเป็ นการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกําหนดกลยุทธ์เพือให้สอดคล้องกับ
และปจจั
บริบททีเปลียนแปลงไป และได้แต่งตังคณะทํางานเพือกําหนดวิสยั ทัศน์ และทําหน้าทีกลันกรองกลยุทธ์ มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ เพือพิจารณาความเป็ นไปได้ของการนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ความซําซ้อนของกิจกรรม/
โครงการ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการ
ั
ในการนี คณะศิลปะศาสตร์ได้จดั ให้มกี ารประชุมบุคลากรทังคณะฯ เพือแจ้งให้ทราบและรับฟงความ
คิดเห็นก่อนทีจะนําเสนอมหาวิทยาลัยและนํามาปฏิบตั ไิ ด้จริงต่อไป
ซึงในแผนกลยุทธ์เพือพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2553-2563 คณะฯ ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ ทีจะ
ิ
ิ
“เป็ นหนึ งในคณะศลปศาสตร์
ทีดีทีสุดของมหาวทยาลั
ยเทคโนโลยีในภูมิ ภาคอาเซียน”
ทังนี การเป็ นหนึงในคณะศิลปศาสตร์ทดีี ทสุี ดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในภูมภิ าคอาเซียน หมายถึง
การทีคณะฯ จะต้องมีสว่ นร่วมในการผลิตบัณฑิตของ มจธ. ให้เป็ นบัณฑิตทีมีความรูค้ วามสามารถ และได้รบั
การยอมรับในด้านการใช้ภาษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทังผลิตบัณฑิตและงานวิจยั ของ
คณะฯ ให้เป็ นทียอมรับในระดับสากล
โดยกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาคณะฯ เพือทีจะบรรลุวสิ ยั ทัศน์ เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที 1 (พ.ศ. 2553-2554): การพัฒนาคณะฯ เพือสร้างองค์การขีดสมรรถนะสูง
- เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งด้านงานวิจยั ด้วยการสร้าง Cluster วิจยั เพือหาทุนวิจยั จากแหล่งทุน
ภายนอก พัฒนางานวิจยั ให้สามารถตีพมิ พ์ในวารสารทีมีผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาทังในระดับชาติและ
ก

-

-

ระดับนานาชาติ ตังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพือตรวจสอบและให้คาํ รับรองเครืองมือวิจยั
สนับสนุ นให้มกี ารจดลิขสิทธิของงานสร้างสรรค์และการทําวิจยั ร่วม
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทังทางด้านภาษาและสังคม และหามาตรการใน
การดึงนักศึกษาทีมีความสามารถเข้ามาเรียน ส่งเสริมให้ได้ทาํ งานวิจยั ทีมีคุณภาพ และได้รบั รางวัล
และจบออกไปเป็ นบัณฑิตทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล
สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า (Alumni) เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่าในการ
รับทราบ และเผยแพร่ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ต่อความร่วมมือและสร้างชือเสียงให้กบั คณะฯ
ปรับระบบประชาสัมพันธ์ รวมทังเว็บไซต์ของคณะฯ เพือเผยแพร่หลักสูตรให้เป็ นทีรูจ้ กั และค้นหา
ข้อมูลทีนําไปใช้ประโยชน์ได้
มีโครงการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพือวางรากฐานให้คณะฯ มุง่ สูอ่ งค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ิ
ระยะที 2 (พ.ศ. 2555-2558): การพัฒนาคณะฯ เพือสร้างความเข้มแข็งทางวชาการและความเป็
น
สากล
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถทางภาษา และความเป็ นมืออาชีพในการทํางานยิงขึน ปรับ
สภาพแวดล้อมของคณะฯ ให้มคี วามเป็ นสากล สร้างเครือข่ายวิจยั กับต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรของคณะฯ
ให้เชือมโยงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
สร้างงานบริการวิชาการทีสอดคล้องกับความเชียวชาญของ
บุคลากรในคณะฯ ตลอดจนพัฒนาด้านการจัดการความรู้ เพือให้คณะฯ เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างเต็ม
รูปแบบ
ิ
ระยะที 3 (พ.ศ. 2559-2563): การพัฒนาคณะฯ เพือสร้างชือเสียงให้ก้าวสู่ความเป็ นเลศและเป็
นหนึ ง
ิ ศาสตร์ทีดีทีสุดของมหาวทยาลั
ิ
ในคณะศลป
ยเทคโนโลยีในภูมิ ภาคอาเซียน
ั ยที
เพือให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ตามทีตังเจตนารมณ์ไว้ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับเป็ นปจจั
ั ่ ปสรรคทังปวงเพือคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
สําคัญอย่างยิง ซึงคณะศิลปศาสตร์จะผนึกกําลังเพือฟนฝาอุ

ผศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ข

ิ
ตารางที ก-2 งบประมาณด้านบุคลากรและด้านการดําเนนงานประจํ
าปี 2553 - 2563
รายการ
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านการดําเนินงาน
- พันธกิจที 1
- พันธกิจที 2
- พันธกิจที 3
- พันธกิจที 4
- พันธกิจที 5

2553
38.49
37.08
5.69
3.99
7.56
19.12
0.72
รวม 75.57

2554
40.41
26.65
4.69
4.63
9.42
6.71
1.20
67.06

2555
42.44
25.48
4.92
4.37
8.14
6.89
1.16
67.91

2556
44.56
26.22
5.08
4.58
8.32
7.01
1.23
70.78

2557
46.78
26.91
5.41
4.71
8.47
7.13
1.19
73.69
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งบประมาณ (ล้านบาท)
2558
2559
49.12
51.58
28.37
28.34
5.68
5.84
4.89
5.01
9.29
8.87
7.25
7.39
1.26
1.23
77.49
79.92

2560
54.16
29.46
6.22
5.15
9.29
7.51
1.30
83.62

2561
56.87
29.54
6.49
5.30
8.90
7.59
1.26
86.41

2562
59.71
31.27
6.74
5.47
10.08
7.66
1.33
90.99

2563
62.70
31.25
6.93
5.64
9.66
7.74
1.29
93.95

รวม
546.82
320.58
63.67
53.75
98.00
92.00
13.16
867.40
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