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คํานํา 
 

 
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนมาดวยการมีสวนรวม

ของประชาคมท้ังคณะฯ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือใชเปนแผนใน    

การบริหารและพัฒนาคณะฯ สูการเปนพ้ืนท่ีแหงปญญา “Playgroud of Wisdom” เปนองคกรแหง

คุณภาพและประชาคมเปนสุข คณะฯ ไดยึดกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ระยะยาว (Roadmap) พ.ศ. 2560-2573 ท่ีจะนํามหาวิทยาลัยฯ ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําใน   

ระดับโลก ผลของการวิเคราะหสถานการณท้ังภายในและภายนอกภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ

ขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธฯ นี้ 

แผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ  3 สวน  คือ สวนท่ี 1 การจัดทําแผนกลยุทธ

คณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สวนท่ี 2 แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12     

(พ.ศ. 2560-2564) และสวนท่ี 3 การนําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)ฯ ไปสู

การปฏิบัติ 

คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ จะเปนเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางท่ีชัดเจนท่ีจะรวม

พลังนําไปสูการพัฒนาและขับเคลื่อนใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีพึงปรารถนาตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป พ.ศ. 2560-2564 นี้

จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ ในชวงป พ.ศ. 2560-2564 โดยมุงเนนการพัฒนา

งาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะฯ ใหมีความกาวหนาสูเปาหมายสูงสุดของคณะฯ การจัดทําแผนกลยุทธ 

ฉบับนี้คณะฯ ไดดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ และคานิยมรวมใหมของคณะฯ แลวจึงจัดทํา        

แผนกลยุทธฯ 

การดําเนินการดังกลาวไดยึดกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะยาว 

(Roadmap) พ.ศ. 2560-2573 ท่ีจะนํามหาวิทยาลัยฯ ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก และ

วิเคราะหสถานการณบริบทภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยไดเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาค

สวน เพ่ือใหไดผลสรุปสําหรับขับเคลื่อนคณะฯ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย     

คณะศิลปศาสตรไดปรับวิสัยทัศนของคณะฯ ใหมเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตของคณะฯ ไววา คณะ

ศิลปศาสตร “เปนพ้ืนท่ีสนุกเพ่ือการปลูกฝงปญญา พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และสานพันธกิจสัมพันธ

กับชุมชนอยางสรางสรรคดวยการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร” และไดกําหนดยุทธศาสตรหลักสําหรับ    

การดําเนินการในป 2560-2564 ของคณะฯ ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 2030 โดยมี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญอยู 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 18 กลยุทธ ดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 1. บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคพรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมี  

ความเปนสากล ประกอบดวย 

กลยุทธท่ี 1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (KMUTT-QF) และมีความเปนสากล 

กลยุทธท่ี 1.2 จัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ : OBE 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ใหสอดคลองกับตรงตามความ 

                 ตองการของผูใชบัณฑิต  

เปาประสงคท่ี 2. คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาต ิ

ประกอบดวย 

กลยุทธท่ี 2.1 ผลิตผลงานวิจัยท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 2.2 สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการผลิตและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2.3 แสวงหารายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ 

 กลยุทธท่ี 2.4 บริการงานวิชาการและสรางพันธกิจสัมพันธกับชุมชน 

       เปาประสงคท่ี 3. คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข และมีธรรมาภิบาล

ประกอบดวย 

  กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ 

 กลยทุธท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล                 
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 กลยุทธท่ี 3.3 สรางความผูกพันของพนักงาน 

  กลยุทธท่ี 3.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธท่ี 3.5 พัฒนาแหลงบมเพาะเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

 กลยุทธท่ี 3.6 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู : LO/KM 

 กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงคุณภาพ ประชาคมเปนสุข 

 กลยุทธท่ี 3.8 ใช EdPEx เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

เปาประสงคท่ี 4. คณะมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

 กลยุทธท่ี 4.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

  กลยุทธท่ี 4.3 เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ท้ังนี้ในแตละกลยุทธไดกําหนดแนวทางดําเนินงาน และในแตละเปาหมายไดกําหนดแผนงาน/

กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดท่ีสําคัญเพ่ือใหหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสู

การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังสามารถกํากับติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดําเนินงาน       

ตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามระบบ PDCA (Plan -Do -Check - Act)  

 นอกจากนี้คณะฯ ยังไดกําหนดคานิยมรวมของคณะฯ ไวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและแรงผลักดันไปสู

วิสัยทัศนของคณะฯ คือ ยึดม่ันในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสู   

ความเปนเลิศ ทํางานเปนทีมและมีความมุงม่ัน 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 
        คณบดีคณะศิลปศาสตร 
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สวนท่ี 1  
  

               การจัดทําแผนกลยุทธ 
                     คณะศิลปศาสตร  
     ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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สวนที่ 1  
 การจัดทําแผนกลยุทธ 

คณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2560-2564 

คณะศิลปศาสตรไดจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรป พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือใชเปนแนวทางใน  

การดําเนินงาน โดยมุงเนนการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะฯ ใหมีความกาวหนาสูเปาหมายท่ี

กําหนดโดยยึดกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะยาว (Roadmap)         

พ.ศ. 2560-2573 ท่ีจะนํามหาวิทยาลัยฯ ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก และการวิเคราะห

สถานการณบริบทท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ไดเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทุกภาคสวน และการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ ซ่ึงเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญ เพ่ือใหไดแนวทาง           

ในการขับเคลื่อนคณะฯ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

1. ประวัติความเปนมาของคณะศิลปศาสตร 

คณะศิลปศาสตรมีพัฒนาการจากการเปนหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาพ้ืนฐานทางดาน

ภาษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ใหแกหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี   

ป พ.ศ. 2514  เปนภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวทิยาศาสตร  

ป พ.ศ. 2527 ภาควิชาภาษาและสังคม เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร

ประยุกต (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร โดยความชวยเหลือของบริติชเคานซิล เพ่ือพัฒนาและฝกอบรมครูผูสอน

ภาษาอังกฤษในทุกระดับใหมีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

ป พ.ศ. 2533 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ไดแยกการบริหารจัดการเปน 2 คณะคือ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร โดยภาควิชาภาษาและสังคมไดสังกัดคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม  

ป พ.ศ. 2537 ไดมีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร 

ป พ.ศ. 2543 เปนคณะศิลปศาสตรอยางเปนทางการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจัดแบง

หนวยงานในคณะฯ ออกเปนสายวิชาภาษาพ้ืนฐาน สายวิชาภาษาศาสตรประยุกต สายวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร และสํานักงานคณบดี 

ป พ.ศ. 2548  มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานของคณะฯ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน    

การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการของคณะฯ มีความคลองตัว และ

สามารถสนองตอบตอวิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ 

ป พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตร

นานาชาติ) 

ป พ.ศ. 2552 จัดต้ังสํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึนเปนหนวยงานหนึ่งภายในคณะฯ เพ่ือจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ 
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ป พ.ศ. 2553 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      

ในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ป พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม 

ป พ.ศ. 2560  สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติจัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไปเปนหนวยงานของคณะฯ     

มีสถานะเทียบเทาภาควิชา แตไมใชภาควิชา  

2. ขอมูลพ้ืนฐานของคณะศิลปศาสตร 

2.1 หลักสูตรท่ีเปดสอน  
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีคณะฯ เปดสอน มีดังนี้ 

  ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  

 ศศม. สาขาภาษาศาสตรประยุกตดานการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ศศม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ศศม. สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

  ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

 ปรด. สาขาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) 

     2.2 หนวยงานในคณะฯ 
1. สํานักงานคณบดี (Dean’s Office) เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนงานดานบริหารจัดการ

ของคณะฯ และมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะฯ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา รวมท้ังทําหนาท่ีประสานงานในภารกิจทุกๆ ดาน ลักษณะงาน

ของสํานักงานคณบดีแบงออกเปน 2 กลุมงานคือ 1) กลุมงานสนับสนุนบริหาร ซ่ึงประกอบดวย งานบริหาร

และธุรการ งานแผนและสารสนเทศ และ 2) กลุมงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย ซ่ึงประกอบดวย งานบริการ

วิชาการ งานบริการสังคมและชุมชน และงานสงเสริมการวิจัย 

2. สายวิชาภาษา (Department of Language Studies) มีภารกิจหลักในดานสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางดานภาษาท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหกับทุกคณะฯ ใน

มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางดานภาษาศาสตร

ประยุกต (การสอนภาษาอังกฤษ) และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโททางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ

และนานาชาติ ซ่ึงทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบการปฏิบัติพรอมการบรรยายประกอบการสัมมนาและสนทนากลุมยอย ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหผูเรียน

สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ในแตละป สายวิชาภาษาไดจัดโครงการบริการวิชาการสูชุมชนอยางนอยปละ 3 โครงการ ซ่ึงเปนโครงการจัด

ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาในชนบท 
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3 . สาย วิช า สั งคมศาสตรแล ะมนุ ษ ยศ าสตร  (Department of Social Sciences and 

Humanities) มีภารกิจหลักดานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดย

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เนนกิจกรรมท่ีแสดงถึงกระบวนการคิด การวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมี

ความสามารถในการบูรณาการทางมนุษยศาสตรไปใชในการแกปญหาชีวิต และสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการสอนแบบปฏิบัติ ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนนอก

หองเรียนท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูในสิ่งท่ีตองการเรียนรู โดยการออกไปแสวงหาความรูและ

ประสบการณทางสังคม โดยการทําโครงงานทางสังคมท่ีนักศึกษาสนใจ 

4. ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึ งตนเอง (Self-Access Learning Centre: SALC) เปนสถานท่ี ท่ี

ใหบริการดานการฝกฝนและการพัฒนาการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ และใช

เปนท่ีฝกปฏิบัติในหองเรียนและนอกหองเรียน เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานของหนวยงานทาง

การศึกษา และจัดสัมมนาทางดานการจัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง ตลอดจนการผลิตสื่อการ

เรียนรูแบบพ่ึงตนเอง จนเปนท่ียอมรับในสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

5. สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education Office) มีภารกิจหลักดานการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร   

เนนกิจกรรมท่ีแสดงถึงกระบวนการคิด วิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือ

นําไปใชในการแกปญหาชีวิต และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเนนการสอนแบบปฏิบัติ 

ซ่ึงเปนการเรียนการสอนนอกหองเรียนท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูในสิ่งท่ีตองการเรียนรู มีการออกไป

แสวงหาความรูและประสบการณทางสังคม ท้ังนี้เพ่ือมุงหวังใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี มีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

มหาวิทยาลัยฯ  

3. ประเด็นหลักในกระบวนการวางแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร 

  ประเด็นหลักท่ีคณะศิลปศาสตรนํามาใช เปนแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธของคณะฯ

ประกอบดวย 1) ผลการประเมินสภาพแวดลอมคณะศิลปศาสตร และ 2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ระยะป พ.ศ. 2560-2573 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 การประเมินสภาพแวดลอมของคณะศิลปศาสตร (SWOT Analysis) 

 การประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการดําเนินงานตามภารกิจ

หลักของคณะศิลปศาสตร สรุปไดดังนี้ 

     3.1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายใน 

           จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอยางตอเนื่อง และปรับเปลี่ยนวิธ ี  

การสอนตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนท่ีเนนการมีสวนรวม

ของนักศึกษา และการใหประสบการณจริง มากกวาการใหเนื้อหาเพียงอยางเดียว เชน      
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การเรียนโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based Learning) และการเรียนโดยใชโครงงาน

เปนฐาน (Project-based Learning) นอกจากนี้การเรียนการสอนยังมีการจัดระบบการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ และมีข้ันตอนการทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. มีหลักสูตรดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีเปนท่ียอมรับ

และมีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการ 

3. มีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง (SALC) ท่ีสนับสนุนและพัฒนาใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง ซ่ึงศูนยฯ มีผลการดําเนินงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 

4. มีการบริหารและการจัดการเรียนรูวิชาศึกษาท่ัวไปแบบบูรณาการท่ีไดรับการยอมรับใน

ระดบัประเทศ  

5. มีรายวิชาเลือกของสายวิชาภาษาและสายวิชาสังคมฯ ท่ีมีความหลากหลายและเพียงพอท่ีจะ

รองรับความสนใจและความตองการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6. มีงบประมาณสนับสนุนดานการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

7. มีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน ท้ังความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน และความหลากหลายในสาขาวิชา ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ จากการไดรับ

เชิญเปนวิทยากร และมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 

8. มีนักพัฒนาการศึกษา นักบริการการศึกษา และนักวิจัยท่ีมีคุณวุฒิ ทําหนาท่ีสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอน 

9. มีเครือขายอาจารยพิเศษท่ีประกอบดวยอาจารยพิเศษท่ีมีความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญสูงท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมากมาชวยสอน   

10.  คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทดานการสอนภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา (ถูก)       

เม่ือเทียบกับหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน   

   จุดออน (Weaknesses) 

1.  หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ไมทันสมัย และยังขาดแคลนหองเรียนท่ีเหมาะสมกับ 

 การจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม เชน การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) หองเรียน 

 กลับดาน (Flipped Classroom) 

2.  การจัดพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารของคณะฯ ยังไมเหมาะสม และทําใหไมสามารถใชพ้ืนท่ีให  

 เกิดประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

3.  ขาดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

4.  ขาดระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการงานภายในคณะฯ 

5.  การประชาสัมพันธ/การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับคณะฯ หลักสูตร และการบริการวิชาการ ไมได 

 มีการดําเนินการอยางเปนระบบ และไมนาสนใจ เชน website ของคณะฯ  

6.  ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรในเชิงรุก  

7.  ภาระงานสอนของอาจารยมีมาก จึงเปนขอจํากัดในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ 
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8.  มีอาจารยสวนนอยท่ีทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพอยางตอเนื่อง และอาจารยใหม 

 สวนใหญขาดทักษะและความพรอมในการทําผลงานวิจัยและการตีพิมพผลงานวิจัย 

9.  จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมีนอย 

10. มีการวาจางอาจารยพิเศษจํานวนมาก เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําไมเพียงพอ และใน 

บางรายวิชาอาจารยประจําไมไดพัฒนาตนเองใหสามารถสอนได 

11. พนักงานสายสนับสนุนสวนใหญขาดศักยภาพในการพัฒนางาน และมีขอจํากัดในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในอันท่ีจะรองรับการใหบริการอาจารยและนักศึกษาตางชาติ 

12. ขาดแผนพัฒนาศักยภาพผูรับชวงตําแหนงบริหาร ซ่ึงอาจทําใหขาดแคลนผูบริหารท่ีมี

ศักยภาพในอนาคต (รวมถึงตําแหนงอ่ืนบางตําแหนงท่ีตองการผูมีความชํานาญเฉพาะ) 

13. การจัดโครงสรางองคการแบบสายวิชาและเปนกลุมงานเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกัน  

ในเชิงบูรณาการท้ังในดานเปาหมาย การดําเนินงาน และทรัพยากร ทําใหเกิดความซํ้าซอน 

ในการทํางานและสิ้นเปลืองทรัพยากร 

14. การสื่อสารภายในคณะฯ มีขอจํากัด รวมถึงบุคลากรภายในคณะฯ มีความสนใจใน          

การติดตามขอมูลขาวสารของคณะฯ คอนขางนอย 

15. บุคลากรและผูบริหารของคณะฯ ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามแนวทาง EdPEx 

3.1.2  การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

1. การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอ้ือตอคณะฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความ 

รวมมือท้ังดานภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการผลักดันใหมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษามากข้ึน ซ่ึงจะชวย

ผลักดันใหคณะฯ มีความเปนสากล  

2. ตลาดแรงงาน/ภาคอุตสาหกรรม/ผูประกอบการ ตองการคนท่ีมีความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ จึงมีโอกาสมากข้ึนในการแสวงหารายไดจากการใหบริการวิชาการดานภาษา  

แกหนวยงานเหลานั้น 

3. สังคมมีความตระหนักมากข้ึนตอประเด็นสิ่งแวดลอมและ CSR  ทําใหมีผูสนใจหลักสูตร

สังคมศาสตรสิ่งแวดลอมมากข้ึน และทําใหมีโอกาสในการไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนมากข้ึน ในการทํางานวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

4. มหาวิทยาลัยฯ และคณะตางๆ เห็นความสําคัญในการพัฒนา soft skills ใหกับนักศึกษา    

จึงไดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป และมีคณาจารยจากภาควิชาตางๆ 

เขารวมกิจกรรม และรวมจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ิมมากข้ึน 

5. Ranking ท่ีดีของมหาวิทยาลัยฯ มีสวนชวยในการประชาสัมพันธหลักสูตรซ่ึงสงผลใหมีผูสนใจ

สมัครเขาเรียนมากข้ึน  
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6. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให

นักศึกษา/บุคลากร ออกไปเรียนรูผานกิจกรรม โดยใชชุมชน/สังคมเปนพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู  

จึงเปนการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาทางมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรมีสัมฤทธิ์ผลมากข้ึน 

7. ความกาวหนาของ IT รวมถึงมีสื่อบทเรียนออนไลน (e-learning) ท่ีใหบริการฟรีเพ่ิมมากข้ึน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีหนวยงานท่ีสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี     

ในการจัดการเรียนการสอน จึงเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

อุปสรรค (Threats) 
1.  ตลาดการศึกษามีการแขงขันสูงข้ึน มหาวิทยาลัยตางๆ ตางเปดสอนหลักสูตร (ปริญญาโทและ 

    ปริญญาเอกทางศิลปศาสตร) ท่ีคลายคลึงกันมากข้ึน ทําใหนักศึกษามีทางเลือกมากข้ึนในการ 

    เลือกศึกษาตอ 

2. การเขาสูสังคมผูสูงวัยอาจทําใหจํานวนนักศึกษาในระบบลดนอยลง  

3. นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดให ภายในป 2563  รอยละ 80 ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสามารถสอบผานเกณฑการทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ   

(TETET Level 3 up) แตเนื่องจากนักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพียง 9 หนวยกิตและ

ใชเวลาสวนใหญท่ีภาควิชาของตนเองในการเรียนวิชาเฉพาะดาน 

4. การนําระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีตองมีการ

รายงานขอมูลจํานวนมาก สงผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร 

5. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเนนดานการทําวิจัย อาจไมเปนธรรมกับคนท่ีมี

ความสามารถดานการสอน และดานการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงอาจสงผลตอ Motivation     

ในการทํางาน  

6. หนวยงานตางๆ / คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ดวยตัวเองหรือใชบริการจากหนวยงานภายนอก เพ่ือสนองความตองการของนักศึกษา      

ในคณะของตนเอง  

3.2  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะป พ.ศ. 2560-2574   
คณะศิลปศาสตรไดนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระยะป พ.ศ. 2560-

2573 (KMUTT Roadmap 2030) ท่ีจะใชขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 

(World Class University) ภายใตการทํางานรวมกัน การเปนหุนสวนและเครือขาย มาเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ โดยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังกลาวมีเปาหมายท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ           

1) การสรางความเปนเลิศดานการเรียนรู (Learning Excellence)  2) การสรางความเปนเลิศดานการวิจัย 

(Research Excellence)  3) การสรางความโดดเดนความเปนสากล (Global Prominence)   4) การบริหาร

จัดการ ท่ี ดี  (Good Governance) และ 5) การอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อมและความยั่ งยื น  (Green and 

Sustainable)   
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4. ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธฯ 

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12  ป พ.ศ. 2560-2564 นี้ จัดทําข้ึนโดยยึดกรอบแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะยาว (Roadmap) พ.ศ. 2560-2573 แนวทางการขับเคลื่อน

คณะฯ ระยะ 5 ป และการวิเคราะหสถานการณบริบทท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยไดเนน 

การมีสวนรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ และของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12  ป พ.ศ. 2560-2564 

 

 

Roadmap

KMUTT 2030

นโยบายผูบริหาร

อธิการบด/ีคณบดี

ทําความเขาใจ

ความคิดเห็น วิสัยทัศนใหม

ผูบริหารคณะตาง ๆ

จัดทํารางพันธกิจ ยุทธศาสตร 
และตัวชี้วัด (Strategy Map)

ที่ประชุมทีมบริหารคณะ 
พิจารณา/ปรับปรุง รางแผนฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
 พิจารณา/ปรับปรุง รางแผนฯ

ทําความเขาใจ/ถายทอดแผนฯ
ประชาสัมพันธ

วิเคราะห SWOT

ทบทวนวิสัยทัศน

นําแผนฯ ไปปฏิบัติ

wo
rksh

op /
กระ

บวน
การ

มีสว
นรว

ม

ประกาศใชแผนฯ
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สวนท่ี 2  
 

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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สวนที่ 2 

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 จากการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม

ภายนอกของคณะศิลปศาสตร คณะฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาประสงค ในแผนกลยุทธ

คณะศิลปศาสตรฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือใชเปนแนวทางในบริหารงานคณะฯ ใหมดังนี้ 

1. วิสัยทัศน (Vision) 

1.1 ขอความวิสัยทัศน  

“เปนพ้ืนท่ีสนุกเพ่ือการปลูกฝงปญญา พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และสานพันธกิจสัมพันธกับ

ชุมชนอยางสรางสรรคดวยการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร” 

“SoLA is a playground for innovatively cultivating and developing wisdom, academic 

excellence and community engagement through Liberal Arts Education” 

1.2 ความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

 “พ้ืนท่ีสนุก (Playground) ” คณะศิลปศาสตรเปนพ้ืนท่ี “สนุก (Play)” ซ่ึงหมายถึงบุคลากร

ในคณะฯ สนุกกับการทํางาน มี anticipation, surprise, pleasure, understanding, strength, และ  

poise  (ตามแนวคิดของ Scott G. Eberle, 2014) 

 “ปลูกฝงปญญา (cultivate wisdom)” คณะศิลปศาสตรจะ

เปนแหลงบมเพาะ “ปญญา (Wisdom)” ซ่ึงหมายถึง ความรู ความ

เขาใจ ท่ีสามารถประพฤติปฏิบัติได และสามารถใชความรู ความเขาใจ 

ในแขนงวิชาหรือศาสตรใดใด เพ่ือการทํางานหรือประกอบกิจกรรมใดๆ  

ก็ได เปนทักษะ ความรู ความสามารถ ท่ีบุคคลบูรณาการการเรียนรู   

การสั่งสมประสบการณจนกอใหเกิดความรูฝงลึกในบุคคลกลายเปนบุคคล

แหงการเรียนรู 

 “ความเปนเลิศ (excellence)” คณะศิลปศาสตรจะมุงสู “ความเปนเลิศ” ซ่ึงหมายถึง     

การทําทุกอยางท่ีมุงคุณภาพสูงสุด ยอดเยี่ยม มีคุณคา และคุมคา รูและเห็นโอกาสกอนคนอ่ืน มีความฉับไว 

ปรับตัวไดเร็ว (agility)  และทําสิ่งท่ีเหนือความคาดหมายของคนอ่ืน 

             “พันธกิจสัมพันธกับชุมชน (community engagement)” คณะศิลปศาสตรจะสาน  

“พันธกิจสัมพันธกับชุมชน” ซ่ึงหมายถึง การรวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวนกับชุมชน           

ท่ีกอใหเกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย เกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดผลงานวิชาการ และเกิด 

ผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได   
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 “การจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร (Liberal arts education)” คณะศิลปศาสตรจะจัด

การศึกษาแบบ “ศิลปศาสตร” ซ่ึงหมายถึงการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะท่ีเพียงพอท่ีจะ

ทํางาน เปนคนท่ีสมบูรณ สามารถเรียนรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและปรับตัวได  

2. พันธกิจ (Mission) 

คณะศิลปศาสตรไดกําหนดพันธกิจเพ่ือใหมีการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคไว 4 ดาน คือ 

2.1 ปลูกฝงนักศึกษาใหเปนคนดี มีความรูและทักษะท่ีสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตและประกอบ 

วิชาชีพไดประสบความสําเร็จในสังคมไทยและสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

2.2 สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับสากล และใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพเพ่ือสรางชื่อเสียง

ใหกับคณะ

2.3 บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ

และประชาคมเปนสุข 

2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางคุมคาและแสวงหารายได พรอมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3. คานิยม (Core Values) 

คานิยมหลักท่ีคณะศิลปะศาสตรจะยึดเปนแนวทางในการสรางพฤติกรรมรวมท่ีดีของบุคลากรทุกคน   

ในองคกรและยืดถือปฏิบัติ คือ 

        3.1 ยึดม่ันในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม (Integrity and Social Responsibility) 

3.2 พัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสูความเปนเลิศ (Continual Improvement and Excellence) 

        3.3 ทํางานเปนทีมและมีความมุงม่ัน (Teamwork and Commitment) 

4. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 คณะศิลปศาสตรไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรไว 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 18 กลยุทธและมี

แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 1. บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคพรอมเทาทันการเปล่ียนแปลงและมีความ

เปนสากล 

กลยุทธท่ี 1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (KMUTT-QF) และมีความเปนสากล 

แนวทาง : KMUTT-QF 
1) พัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถดาน soft 

skills ของนักศึกษา 

2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังโครงสรางการบริหารและ

โครงสรางรายวิชา 

3) พัฒนาระบบผูชวยสอน 

4) รวมมือกับคณะและภาควิชาตางๆ ในการพัฒนารายวิชาท่ีเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาใหมี

ความหลากหลายและมีจํานวนอยางเพียงพอตามความตองการของผูเรียน 
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5) สํารวจพัฒนาการดาน soft skills ของนักศึกษาและการนําไปใชเม่ือสําเร็จการศึกษาเพ่ือนํา

ผลมาปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

6) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอน   

แนวทาง : ความเปนสากล 
1) สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานภาษาใหกับนักศึกษาและบุคลากร 

2) พัฒนาระบบการติดตามพัฒนาการดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือการออกแบบ

หลักสูตร/รายวิชา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในคณะฯ ใหเปนพ้ืนท่ีแหงความสุขเอ้ือตอการเรียนรูและมีความ

เปนสากล เชน การปรับปรุงปายในอาคาร และเอกสารแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในคณะฯ เปน

ภาษาอังกฤษ   

4) พัฒนาความรวมมือกับคณะตางๆ ในการบูรณาการการพัฒนาภาษาอังกฤษเขากับการเรียน

การสอนในรายวิชาและกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา 

5) จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกหองเรียนรวมกันท้ังนักศึกษาไทย

และนักศึกษาตางชาติใหเกิดข้ึนอยางกวางขวาง 

6) พัฒนารายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีสราง multicultural competence / global citizenship 

7) สรางเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหวางสถาบันท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 1.2 จัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ : OBE 
แนวทาง  

1) พัฒนาอาจารยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

2) ปรับปรุงหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE 

3) สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนําไปใชอยางมีประสิทธิผล   

4) พัฒนาระบบการวัดประเมินผลของรายวิชาใหสอดคลองกับ learning outcomes   

5) พัฒนาระบบคลังขอสอบ (Test Bank) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน   

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ใหสอดคลองกับตรงตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต  

แนวทาง 
1) ปรับปรุงกระบวนการจัดการหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ AUNQA 

2) พัฒนาหลักสูตรใหมโดยความรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

3) สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอการใชบัณฑิต และนําผลมาปรับปรุงหลักสูตรและ       

การจัดการเรียนการสอน 
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เปาประสงคท่ี 2. คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางช่ือเสียงระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 2.1 ผลิตผลงานวิจัยท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทาง 

1) สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพอาจารยในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

เชน คลินิกวิจัย ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

2) สงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

3) สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

4) สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําผลงานทางวิจัย/วิชาการ 

5) สนับสนุนและเพ่ิมชองทางการเผยแพร/ประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ 

6) สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติท้ังในดานภาษา สังคมศาสตร 

และศึกษาท่ัวไป 

 กลยุทธท่ี 2.2 สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการผลิตและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
แนวทาง 

1) ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการท่ีเหมาะสม 

2) ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑภาระงานท่ีสนับสนุนการทํางานวิจัย 

กลยุทธท่ี 2.3 แสวงหารายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ 
แนวทาง 

1) สงเสริมใหมีโครงการวิจัยท่ีใชแหลงทุนภายนอก 

2) พัฒนาหนวยงานภายในคณะฯ ใหเปนแหลงการเรียนรูและฝกอบรมเพ่ือสรางรายได 

3) พัฒนาองคความรู รูปแบบ และทักษะการขอทุนวิจัยท่ีสอดคลองกับแหลงทุน 

4) สนับสนุนผลักดันใหแบบทดสอบ TETET เปนท่ีรูจักแพรหลาย และเปนท่ียอมรับจนเกิดการใช

งานโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

5) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการใหบริการวิชาการแกบุคคลท้ังภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ท้ังทางดานภาษา สังคมศาสตร และศึกษาท่ัวไป 

          กลยุทธท่ี 2.4 บริการงานวิชาการและสรางพันธกิจสัมพันธกับชุมชน 
แนวทาง 

1)  สงเสริมการบริการวิชาการท่ีชุมชนมีสวนรวม มีการถายทอดองคความรู และเกิดผลกระทบ 

(impact) ตอสังคม  

2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลชุมชนเพ่ือการบริการทางวิชาการ 

3) วิเคราะหความตองการทางวิชาการของชุมชนเพ่ือการวางแผนการบริการวิชาการ 
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4) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

5) พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

6) ปรับปรุงการประชาสัมพันธเพ่ือใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในโครงการบริการวิชาการแก

ชุมชน 

7) จัดใหมีการประเมินผลการบริการวิชาการแกชุมชนท่ีนําไปสูการเรียนรู เกิดพัฒนาการทาง

วิชาการ ตลอดจนถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และรวมถึงนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

8) สนับสนุนการจัดรายการวิทยุ “มจธ. วาไรตี้” คณะศิลปศาสตร เพ่ือเปนสื่อสัมพันธท่ีดีกับ

ชุมชน 

9) ปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการใหบริการวิชาการ 

10) สนับสนนุบุคลากรในการทํากิจกรรมเพ่ือการเผยแพรสืบสานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

เปาประสงคท่ี 3. คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข และมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ 

แนวทาง 
1) สงเสริมใหอาจารยตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

2) พัฒนาคณาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ  และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) และความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

3) สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล 
แนวทาง 

1) วิเคราะหภาระงานปจจุบันกับความคาดหวังของงาน (Gap Analysis) รายบุคคลเพ่ือใชวาง

แผนการพัฒนาบุคลากร  

2) สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3) พัฒนาศักยภาพอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานในสาขาท่ีเชี่ยวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สนับสนุนอาจารยใหครอบคลุมท้ังดานคุณวุฒิและการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับ

ท่ีสูงข้ึน 

5) สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือสามารถเลื่อนระดับไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

6) พัฒนาและเตรียมพรอมบุคลากรท่ีมีศักยภาพใหกาวข้ึนสูตําแหนงบริหารของคณะฯ 

7) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยผูสอน นักวิจัย กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศท่ีคณะฯ

มี MOU ดวย   

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi--O7X2szXAhULp48KHd4yAd4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Farts.kmutt.ac.th%2Fblogs%2Findex.php%3Fblog%3D18&usg=AOvVaw0M1mX_sngcXVzx241Y6tYk
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กลยุทธท่ี 3.3 สรางความผูกพันของพนักงาน 

 แนวทาง 
1) ปรับปรุงระบบการจายคาตอบแทนบุคลากร เชน PBBS ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมกับ

ภาระและความรับผิดชอบของงาน 

2) จัดทํา Joint Appointment เพ่ือกําหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนตาม

ศักยภาพและความถนัด 

3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบการทํางานภายในคณะฯ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางานรวมกัน  

4) ทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาคณะฯ 

กลยุทธท่ี 3.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          แนวทาง 

1) สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรและสรางความเขาใจรวมกันท้ังเปาหมายและ

กระบวนการดําเนินงานของคณะฯ 

2) พัฒนาข้ันตอนการทํางานท่ีโปรงใส รับฟงความคิดเห็น และสามารถตรวจสอบได โดยยึดหลัก

ความเสมอภาคและมุงเนนฉันทามติ 

3) ปรับปรุงโครงสรางการบรหิารงานภายในคณะฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

4) ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

5) มอบหมายผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนกลยุทธของคณะฯ  

6) พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

7) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

8) ปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือ   

และการประสานงานท่ีดี 

9) ปรับปรุงกระบวนการประชาสมัพันธใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธท่ี 3.5 พัฒนาแหลงบมเพาะเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
แนวทาง 

1) สงเสริมนักศึกษาใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรูและสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ Credit Bank/ประกาศนียบัตร 

3) จัดทําคลังความรูดานภาษา สังคมฯ และศึกษาท่ัวไป ท่ีนาสนใจและสอดคลองกับการพัฒนา

ทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในระบบออนไลน 

4) ปรับปรุงบทบาทศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง (SALC) และสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู

แบบ Play and Learn โดยเนนกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติจริง  

5) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูและพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ (Playground of Wisdom) 



18 
 

6) สนับสนนุการจัดทํารายวิชาออนไลนแบบ MOOC  

กลยุทธ 3.6 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู : LO/KM 
แนวทาง 

1) สงเสริมบุคลากรในคณะฯ ใหความสําคัญกับการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ตนเอง และสามารถถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืนท้ังในและนอกคณะฯ ได 

2) พัฒนาบุคลากรใหมีการคิดอยางเปนระบบสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆ โดยมองเห็นภาพ

ความสัมพันธกันเปนภาพรวมไดอยางเขาใจ 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการความรู เชน พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลความรูและจัดหมวดหมูความรูท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะฯ และท่ี

นาสนใจจากนอกคณะฯ พรอมเผยแพรทางสื่อตางๆ ของคณะฯ  

4) พัฒนาการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรู 

5) จัดทําแผนการจัดการความรูในประเด็นสําคัญท่ีสนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรคณะฯ และดําเนินการตามแผน 

6) สงเสริมการจัด cluster อาจารยตามสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญหรือท่ีสนใจเพ่ือการถายทอด

แลกเปลีย่นเรียนรู 

กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงคุณภาพ ประชาคมเปนสุข 
แนวทาง 

1) พัฒนาบุคลากรในคณะฯ ใหมีการแกปญหาอยางเปนระบบและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก 

การใชระบบวงจร PDCA 

2) ทบทวนขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบุคลากรแลวสื่อสารใหเกิด

ความเขาใจท่ีตรงกัน 

3) สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับบุคลากรและ

ระหวางบุคลากรดวยกันทุกระดับ 

4) สนับสนุนใหบุคลากรในคณะฯ ไดประพฤติตนตามคานิยมหลักของคณะฯ 

กลยุทธท่ี 3.8 ใช EdPEx เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
แนวทาง 

1) สรางความรู ความเขาใจ แกบุคลากรทุกคนใหเห็นถึงความสําคัญการดําเนินงานท่ีมุงสู    

ความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx 

2) ทบทวนโครงรางองคกรเพ่ือปรับกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธท่ีสําคัญ 

3) สรางทีมรับผิดชอบเพ่ือชวยกันรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบคําถามในแตละหมวด

และรวมกันจัดทําแผนในภาพรวมใหเห็นความเชื่อมโยงของหมวดตางๆ 

4) แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมและกับทีมประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ 
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    เปาประสงคท่ี 4. คณะมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและรักษส่ิงแวดลอม 

กลยุทธท่ี 4.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

        แนวทาง 

1) ปรับปรุง/พัฒนาระบบและการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลเพ่ือใหการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2) สนับสนุนการนําระบบ E-Office มาใชในการบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 
แนวทาง 

1) ปรับปรุงการบริหารการใชทรัพยากรโดยเนนเรื่อง Cost-Effectiveness 

2) สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม / รณรงคลดปญหาโลกรอน 

3) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและมีระบบการ

กํากับติดตาม 

4) ปรับปรุงการใชพ้ืนท่ีภายในคณะฯ ใหมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และปรับโครงสราง

ทางกายภาพของคณะฯ เพ่ือสรางบรรยายของการเปนพ้ืนท่ีสนุกเพ่ือการเรียนรู เอ้ือตอการ

ทํางานและประหยัดพลังงาน   

กลยุทธท่ี 4.3 เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แนวทาง 

1) ประชาสัมพันธหลักสูตรแบบเชิงรุก (Road show, Open house) 

2) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพใหไดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพเขามาศึกษา 

3) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท่ีใชบัณฑิต 

4) จัดกิจกรรมสัมพันธและพัฒนาเครือขายศิษยเกาใหมามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบันและคณะฯ 
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5. ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธคณะฯ กับเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 

 เปาหมายของแผนกลยุทธคณะฯ ฉบับท่ี 12 นี้มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (KMUTT Roadmap 2030) ดังปรากฏในภาพ ท่ี 2.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6.  แผนที่กลยุทธคณะศิลปศาสตร 

การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหารคณะศิลปศาสตรใน 5 ป ไดจัดทําแผนท่ีกลยุทธ 

ท่ีแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คานยิม และกลยุทธ โดยในสวนของกลยุทธ

จําแนกเปน 4 มิติ ไดแก มิตินักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย มิติกระบวนการภายใน มิติการเรียนรูและการ

เจริญเติบโต และมิติการเงินและประสิทธิภาพ  ดังภาพท่ี 2.2 

บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
พรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

และมคีวามเปนสากล 

มีความเปนเลิศทางวิชาการ    
สรางช่ือเสียงระดับชาต ิ

และนานาชาต ิ

 เปนองคกรแหงการเรียนรู          

มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข          

และมีธรรมาภิบาล 

มีการบรหิารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม 

Learning Excellence 

Research Excellence 

Global Prominence 

Good Governance 

Green and Sustainable 

Social Change Agent 

Green Heart 

 

High Performance 
Organization 

 

Internationalization 

Research for 
Innovation 

    12th Strategic Goal          

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยฯ 

    12th Strategic Goal         Roadmap 2030 
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ผลิตผลงานวจิยั      
ท่ีไดรับการยอมรับ             

ในระดับชาติ       
และนานาชาติ 

ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค (KMUTT-QF) 

และมีความเปนสากล 

Vision 

Mission 

Student &  
Stakeholder 

Ba
la
nc

ed
 S

co
re
ca
rd
 

Core Values 

ปลูกฝงนักศึกษาใหเปนคนดี 
มีความรูและทักษะท่ีสามารถนําไปใช
ในการดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ

ไดประสบความสําเร็จ 
ในสังคมไทยและสังคมโลกท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

 

 

สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับ
สากลและใหบริการวิชาการ        

อยางมืออาชีพเพ่ือสรางช่ือเสียง   
ใหกับคณะ

 

 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

อยางคุมคาและแสวงหารายได    
พรอมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

Financial & 
Effectiveness

 

 
  

 

Internal 
Process 

 Learning & 
         Growth

 

 
  

 

เปนพ้ืนท่ีสนุกเพ่ือการปลูกฝงปญญา พัฒนาความเปนเลิศทางวชิาการ และสานพันธกิจสัมพันธกับชมุชน 
อยางสรางสรรคดวยการจัดการศกึษาแบบศลิปศาสตร 

 
 

บริหารจัดการคณะ                   
ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคณะ
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ

และประชาคมเปนสุข 

Goal 
บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคพรอมเทาทัน 

การเปลี่ยนแปลงและมีความเปนสากล 
 

คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
สามารถสรางช่ือเสยีงระดับชาติ      

และนานาชาติ 

คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู          
มีคุณภาพ ประชาคมเปนสขุ          

และมีธรรมาภิบาล 

คณะมีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสูความเปนเลิศ 
 

 

ทํางานเปนทีมและมีความมุงมั่น 

 

 

Strategy Map / BSC 

พัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตรและรายวิชาให
ตรงตามความตองการ
ของคณะ ภาควชิา และ

ผูใชบัณฑิต 

บริการงานวิชาการ 

และสรางพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชน 

 

พัฒนาแหลงบมเพาะ
และสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต 
 

พัฒนาคณะใหเปน
องคกรแหงคุณภาพ 
ประชาคมเปนสขุ  

 

จัดการเรยีนการสอน             
แบบมุงผลสัมฤทธิ ์: OBE  

 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ในการบรหิารจดัการ 

 

ใช EdPEx  เปนเครื่องมือ 

ในการบริหารจดัการ 

 

พัฒนาอาจารยใหเปน 

อาจารยมืออาชีพ 

บริหารจดัการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

พัฒนาบุคลากรตามแผน 

การพัฒนารายบุคคล  
 

พัฒนาคณะใหเปนองคกร        
แหงการเรียนรู : LO/KM  

 

สรางความผูกพัน      
ของพนักงาน  

 

แสวงหารายไดจากการ 
วิจัยและบริการวชิาการ 

สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการผลิตและ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

 

สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยดั
คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม  

 

เพ่ิมจํานวนนักศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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สวนท่ี 3  
 

การนําแผนกลยุทธ 

คณะศิลปศาสตร  

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ไปสูการปฏิบัติ 
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สวนที่ 3 
การนําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ไปสูการปฏิบัต ิ
 
 

แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนแผนฯ ท่ีใชในการขับเคลื่อน      

การดําเนินงานของคณะฯ ไปสูวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของคณะฯ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จของ

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธฯ สูการปฏิบัติ คณะฯ ไดมีการสรางความชัดเจนของแผนกลยุทธฯ และการบริหาร

จัดการแผนฯ สูการปฏิบัติ โดยสรางความรับรู ความเขาใจ ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบรวมกัน

ของทุกภาคสวนในคณะฯ เพ่ือใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คณะฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ

แผนกลยุทธฯ สูการปฏิบัติ ดังนี้  

1. การปรับโครงสรางการบริหารงานคณะฯ  
เพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะฯ ไดปรับปรุง

โครงสรางการบรหิารงานของคณะฯ ใหมเปนลักษณะกลุมงานท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะฯ 

2. การเช่ือมโยงจากยุทธศาสตรสูการจัดทําโครงการและแผนงบประมาณ 
ในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ คณะฯ ไดกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับ

รองคณบดี และหัวหนากลุมงาน โดยใหผู ท่ีไดรับมอบหมายจะตองไปจัดทําโครงการพรอมงบประมาณ         

ท่ีสอดคลองกับกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตร และบรรจุเขาแผนปฏิบัติงานประจําปตามกรอบระยะเวลา    

ท่ีกําหนด  

3. การถายทอดเปาประสงคและตัวช้ีวัด 
เพ่ือใหการดําเนินงานของท้ังคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงจะไดมีการถายทอด

และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของคณะฯ สูหนวยงานและ 

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของภายในคณะฯ เพ่ือใชเปนกลไกในการดําเนินงาน 

4. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่องท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ โดยแบงชวงระยะเวลาในการติดตามออกเปนรายไตรมาส       

โดยผูบริหารของคณะฯ จะมีการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานตามโครงการ และการบรรล ุ        

คาเปาหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมท้ังเพ่ือเปน

ขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน   
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 1 : บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค พรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเปนสากล

ระดับปริญญาตรี

1.1 รอยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TETET) รอยละ 20 40 60 80 100

1.3 รายวิชาที่มีเนื้อหาที่สราง multicultural competence / global citizenship รอยละ 20 40 60 80 100

1.4 จัดทํารายวิชาออนไลนแบบ MOOC รายวิชา 3 3 3 5 5

1.5 Teleconfernce Classroom รวมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน รายวิชา - 2 2 3 3

1.6 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร คน/ป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

1.7 ปรับปรุงระบบการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมทักษะการเรียนรูใหนักศึกษา ทบทวนบทบาท

 SALC 

80 % กิจกรรม

สอดคลอง L/O

100 % 

กิจกรรม

สอดคลอง L/O

 ประเมิน

ทบทวนกิจกรรม

100 % 

กิจกรรม

สอดคลอง L/O

 ประเมิน

ทบทวนกิจกรรม

100 % 

กิจกรรม

สอดคลอง L/O

 ประเมิน

ทบทวนกิจกรรม

100 % 

กิจกรรม

สอดคลอง L/O

 ประเมิน

ทบทวนกิจกรรม

1.8 สรางเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยน นศ./บุคลากร ในกลุมอาเซียน คน/ป 2 2 3 3 5

1.9 รอยละรายวิชาที่มีการสอนแบบเนนผลลัพธการเรียนรู รอยละ 80 100 100 100 100

1.10 รอยละรายวิชาที่ใชระบบประเมินในระบบ My LE รอยละ 50 100 100 100 100

1.11 รอยละรายวิชาที่มีและใชเกณฑการประเมินผล (rubrics) ที่สอดคลองกับผลลัพธ

การเรียนรู

รอยละ 60 80 100 100 100

ระดับบัณฑิตศึกษา

1.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระดับ (1-5) 4.00 4.00 4.20 4.50 4.60

1.13 หลักสูตรไดรับการตรวจประเมินตามระบบ AUN-QA (by peer) รอยละ 50 50 60 80 100

1.14 หลักสูตรไดรับการตรวจประเมินตามระบบ AUN-QA (site visit) รอยละ 50 50 60 80 100

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 2 : คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ

2.1 จํานวนโครงการความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ โครงการ 2 2 3 3 4

2.2 จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารระดับ Q1/Q2 ตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง 0.08 0.10 0.12 0.12 0.15

2.3 คา H-index ของบทความที่ตีพิมพในระดับนานาชาติใน 10 ปที่ผานมา คา ≥10 ≥11 ≥12 ≥13 ≥14

2.4 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่คณะฯ รวมกับชุมชนในการพัฒนาหรือแกปญหา

ของชุมชน

โครงการ 1 1 2 2 3

2.5 งบประมาณเพื่อการทําวิจัยตอบุคลากร * บาท 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2.6 จํานวนอาจารยที่ตีพิมพในวารสารระดับ Q1/Q2 เปนครั้งแรก คน/ป 1 1 1 1 2

2.7 สัดสวนบุคลากรที่มีการพัฒนาระดับการตีพิมพผลงานทางวิชาการ สัดสวน 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28

2.8 สัดสวนบุคลากรที่มีการพัฒนาระดับการเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ 

(พิจารณาการไดรับเชิญในฐานะผูเชี่ยวชาญ)

สัดสวน 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 3 : คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข และมีธรรมาภิบาล 

3.1 ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการของคณะโดยภาพรวม ระดับ (1-5) 4.00 4.00 4.50 4.50 4.60

3.2 รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล รอยละ 20 40 60 80 100

3.3 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอยละ 50 60 70 80 100

3.4 จํานวนองคความรูใหมที่ตอบสนองยุทธศาสตรคณะและจัดเก็บในคลังความรู เรื่อง 1 1 2 2 3

3.5 ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ระดับ (1-5) 4.00 4.00 4.50 4.50 4.60

ตารางที่ 1 : คาเปาหมายตัวชี้วัดการดําเนินงานที่สําคัญตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตตอการไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย

ระดับ (1-5)

หนวยนับตัวชี้วัด

4.00 4.00 4.20 4.50

เปาหมาย

4.60
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ตารางที่ 1 : คาเปาหมายตัวชี้วัดการดําเนินงานที่สําคัญตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หนวยนับตัวชี้วัด
เปาหมาย

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 4 : คณะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม

4.1 มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง EdPEx  มี/ไมมี -    

4.2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ  มี/ไมมี -    

4.3 จํานวนรายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ ลานบาท 5 6 7 8 10

4.4 รอยละการลดลงของการใชทรัพยากร รอยละ 5 5 10 10 15
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