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คํานํา
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นมาดวยการมีสวนรวม
ของประชาคมทั้ งคณะฯ และได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะฯ เพื่ อใช เป น แผนใน
การบริ ห ารและพั ฒ นาคณะฯ สู การเป น พื้ น ที่ แห งป ญ ญา “Playgroud of Wisdom” เป น องค ก รแห ง
คุณภาพและประชาคมเปนสุข คณะฯ ไดยึดกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ระยะยาว (Roadmap) พ.ศ. 2560-2573 ที่ จ ะนํ ามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ไปสู ก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ใน
ระดับโลก ผลของการวิเคราะหสถานการณ ทั้งภายในและภายนอกภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธฯ นี้
แผนกลยุทธฯ ฉบับ นี้ ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ สวนที่ 1 การจัดทําแผนกลยุทธ
คณะศิ ล ปศาสตร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส ว นที่ 2 แผนกลยุ ท ธ ค ณะศิ ล ปศาสตร ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และสวนที่ 3 การนําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)ฯ ไปสู
การปฏิบัติ
คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ จะเปนเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนที่จะรวม
พลังนําไปสูการพัฒนาและขับเคลื่อนใหบรรลุถึงเปาหมายที่พึงปรารถนาตอไป

คณะศิลปศาสตร

สารบัญ

หนา

บทสรุปผูบริหาร
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ไปสูการปฏิบัติ
ตารางภาคผนวก
ตารางที่ 1 คาเปาหมายตัวชี้วัดการดําเนินงานที่สําคัญตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป พ.ศ. 2560-2564 นี้
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ ในชวงป พ.ศ. 2560-2564 โดยมุงเนนการพัฒ นา
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะฯ ใหมีความกาวหนาสูเปาหมายสูงสุดของคณะฯ การจัดทําแผนกลยุทธ
ฉบั บ นี้ ค ณะฯ ได ดํ า เนิ น การทบทวนวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และค า นิ ย มร ว มใหม ข องคณะฯ แล ว จึ ง จั ด ทํ า
แผนกลยุทธฯ
การดําเนินการดังกลาวไดยึดกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะยาว
(Roadmap) พ.ศ. 2560-2573 ที่ จ ะนํ ามหาวิทยาลัย ฯ ไปสูก ารเป น มหาวิท ยาลัย ชั้น นํ าในระดับ โลก และ
วิเคราะหสถานการณบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาค
สวน เพื่อใหไดผลสรุปสําหรับขับเคลื่อนคณะฯ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
คณะศิลปศาสตรไดปรับวิสัยทัศนของคณะฯ ใหมเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตของคณะฯ ไววา คณะ
ศิลปศาสตร “เปนพื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝงปญญา พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และสานพันธกิจสัมพันธ
กับ ชุมชนอยางสรางสรรคด วยการจัดการศึ กษาแบบศิล ปศาสตร” และไดกําหนดยุทธศาสตรห ลั กสํ าหรับ
การดําเนินการในป 2560-2564 ของคณะฯ ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 2030 โดยมี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญอยู 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 18 กลยุทธ ดังนี้
เป าประสงค ที่ 1. บั ณ ฑิ ต มจธ. มี คุณ ลั กษณะที่ พึ งประสงคพ รอ มเท าทั น การเปลี่ ย นแปลงและมี
ความเปนสากล ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (KMUTT-QF) และมีความเปนสากล
กลยุทธที่ 1.2 จัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ : OBE
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ใหสอดคลองกับตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
เปาประสงคที่ 2. คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบดวย
กลยุทธที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
กลยุทธที่ 2.3 แสวงหารายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 2.4 บริการงานวิชาการและสรางพันธกิจสัมพันธกับชุมชน
เปาประสงคที่ 3. คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข และมีธรรมาภิบาล
ประกอบดวย
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล
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กลยุทธที่ 3.3 สรางความผูกพันของพนักงาน
กลยุทธที่ 3.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 3.5 พัฒนาแหลงบมเพาะเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 3.6 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู : LO/KM
กลยุทธที่ 3.7 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงคุณภาพ ประชาคมเปนสุข
กลยุทธที่ 3.8 ใช EdPEx เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4. คณะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
กลยุทธที่ 4.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 4.3 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้ งนี้ ในแต ล ะกลยุ ท ธ ได กํ าหนดแนวทางดํ าเนิ น งาน และในแต ล ะเป าหมายได กํ าหนดแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อใหหนวยงานภายในที่เกี่ยวของสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสู
การปฏิ บั ติ ได อ ย างเป น รู ป ธรรม รวมทั้ งสามารถกํ ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และทบทวนการดํ าเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามระบบ PDCA (Plan -Do -Check - Act)
นอกจากนี้คณะฯ ยังไดกําหนดคานิยมรวมของคณะฯ ไวเพื่อใหเกิดความรวมมือและแรงผลักดันไปสู
วิสั ย ทั ศน ของคณะฯ คื อ ยึ ดมั่ น ในคุ ณ ธรรมและมี ความรับ ผิดชอบตอสังคม พั ฒ นาอยางต อเนื่ องและมุ งสู
ความเปนเลิศ ทํางานเปนทีมและมีความมุงมั่น

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
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สวนที่ 1
การจัดทําแผนกลยุทธ
คณะศิลปศาสตร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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สวนที่ 1
การจัดทําแผนกลยุทธ
คณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2560-2564
คณะศิลปศาสตรไดจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตรป พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนิ นงาน โดยมุงเนนการพัฒ นางาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะฯ ให มีความกาวหนาสูเป าหมายที่
กํ า หนดโดยยึ ด กรอบแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี ร ะยะยาว (Roadmap)
พ.ศ. 2560-2573 ที่ จ ะนํ ามหาวิทยาลั ยฯ ไปสู การเป น มหาวิทยาลัย ชั้น นํ าในระดับ โลก และการวิเคราะห
สถานการณบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ไดเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุ ก ภาคส ว น และการมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรในคณะฯ ซึ่ ง เป น แรงผลั ก ดั น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ให ได แ นวทาง
ในการขับเคลื่อนคณะฯ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

1. ประวัติความเปนมาของคณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตรมีพัฒนาการจากการเปนหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาพื้นฐานทางดาน
ภาษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ใหแกหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
ป พ.ศ. 2514 เปนภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร
ป พ.ศ. 2527 ภาควิชาภาษาและสังคม เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร
ประยุ ก ต (ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ) ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอั งกฤษตลอดหลั ก สู ต ร โดยความช ว ยเหลื อ ของบริ ติ ช เคาน ซิ ล เพื่ อ พั ฒ นาและฝ ก อบรมครู ผู ส อน
ภาษาอังกฤษในทุกระดับใหมีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
ป พ.ศ. 2533 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ไดแยกการบริหารจัดการเปน 2 คณะคือ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะวิท ยาศาสตร โดยภาควิช าภาษาและสั งคมได สังกั ดคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
ป พ.ศ. 2537 ไดมีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร
ป พ.ศ. 2543 เปนคณะศิลปศาสตรอยางเปนทางการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจัดแบง
หนวยงานในคณะฯ ออกเปนสายวิชาภาษาพื้นฐาน สายวิชาภาษาศาสตรประยุกต สายวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร และสํานักงานคณบดี
ป พ.ศ. 2548 มี การปรับ เปลี่ย นโครงสรางการบริห ารงานของคณะฯ เพื่ อให การดําเนิน งานด าน
การจัดการเรียนการสอน การสนับ สนุ นการวิจั ย และการบริการวิชาการของคณะฯ มีความคลองตัว และ
สามารถสนองตอบตอวิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ
ป พ.ศ. 2550 เป ด สอนหลั ก สู ต ร ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาภาษาศาสตร ป ระยุ ก ต (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)
ป พ.ศ. 2552 จัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในคณะฯ เพื่อจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ
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ป พ.ศ. 2553 เป ด สอนหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่ อ การสื่อ สาร
ในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ป พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม
ป พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติจัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไปเปนหนวยงานของคณะฯ
มีสถานะเทียบเทาภาควิชา แตไมใชภาควิชา

2. ขอมูลพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร
2.1 หลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะฯ เปดสอน มีดังนี้
 ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร
ศศม. สาขาภาษาศาสตรประยุกตดานการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศศม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศศม. สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
 ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
ปรด. สาขาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ)
2.2 หนวยงานในคณะฯ
1. สํานักงานคณบดี (Dean’s Office) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนงานดานบริหารจัดการ
ของคณะฯ และมี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบรวมศู น ย ทั้ งนี้ เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานของคณะฯ เป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพและมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา รวมทั้งทําหนาที่ประสานงานในภารกิจทุกๆ ดาน ลักษณะงาน
ของสํานักงานคณบดีแบงออกเปน 2 กลุมงานคือ 1) กลุมงานสนับสนุนบริหาร ซึ่งประกอบดวย งานบริหาร
และธุรการ งานแผนและสารสนเทศ และ 2) กลุมงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย ซึ่งประกอบดวย งานบริการ
วิชาการ งานบริการสังคมและชุมชน และงานสงเสริมการวิจัย
2. สายวิ ชาภาษา (Department of Language Studies) มี ภ ารกิจ หลัก ในดานสนั บ สนุ น การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางดานภาษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหกับทุกคณะฯ ใน
มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังมุ งเนน การผลิ ตบัณ ฑิตระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกทางดานภาษาศาสตร
ประยุกต (การสอนภาษาอังกฤษ) และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโททางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
และนานาชาติ ซึ่งทุกรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน
รูป แบบการปฏิบั ติพรอมการบรรยายประกอบการสัมมนาและสนทนากลุมยอย ทั้ งนี้ เพื่อกระตุนให ผูเรีย น
สามารถพัฒ นาศักยภาพในการเรียนรูและนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในแตละป สายวิชาภาษาไดจัดโครงการบริการวิชาการสูชุมชนอยางนอยปละ 3 โครงการ ซึ่งเปนโครงการจัด
ฝ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางภาษาอั ง กฤษให กั บ ครูผู ส อนภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาในชนบท
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3. สายวิ ช าสั ง ค ม ศ าส ต ร แ ล ะม นุ ษ ยศ าส ตร (Department of Social Sciences and
Humanities) มีภารกิจหลักดานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดย
จั ดการเรียนการสอนแบบบู รณาการ เน นกิ จกรรมที่ แสดงถึ งกระบวนการคิ ด การวิ เคราะห เพื่ อให ผู เรี ยนมี
ความสามารถในการบูรณาการทางมนุษยศาสตรไปใชในการแกปญหาชีวิต และสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค
และอยู ร วมกั น ในสังคมได อย างมี ความสุ ข เนน การสอนแบบปฏิบัติ ซึ่งเป น การจัดการเรีย นการสอนนอก
ห อ งเรี ย นที่ เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เรี ย นรู ในสิ่ งที่ ต อ งการเรี ย นรู โดยการออกไปแสวงหาความรู แ ละ
ประสบการณทางสังคม โดยการทําโครงงานทางสังคมที่นักศึกษาสนใจ
4. ศู น ย ก ารเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง (Self-Access Learning Centre: SALC) เป น สถานที่ ที่
ใหบริการดานการฝกฝนและการพัฒนาการเรียนรูแบบพึ่งตนเองใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ และใช
เปนที่ฝกปฏิบัติในหองเรียนและนอกหองเรียน เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานของหนวยงานทาง
การศึกษา และจัดสัมมนาทางดานการจัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ตลอดจนการผลิตสื่อการ
เรียนรูแบบพึ่งตนเอง จนเปนที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
5. สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Office) มีภารกิจหลักดานการจัดการเรียน
การสอนในหลักสู ตรวิช าศึกษาทั่วไป โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
เนนกิจกรรมที่แสดงถึงกระบวนการคิด วิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อ
นําไปใชในการแกปญหาชีวิต และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเนนการสอนแบบปฏิบัติ
ซึ่งเปนการเรียนการสอนนอกหองเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูในสิ่งที่ตองการเรียนรู มีการออกไป
แสวงหาความรูและประสบการณ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อมุงหวังใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล า ธนบุ รี มี ค วามเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ และเป น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค ข อง
มหาวิทยาลัยฯ

3. ประเด็นหลักในกระบวนการวางแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ประเด็ น หลั ก ที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร นํ า มาใช เป น แนวทางในการพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ ข องคณะฯ
ประกอบดวย 1) ผลการประเมินสภาพแวดลอมคณะศิลปศาสตร และ 2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ระยะป พ.ศ. 2560-2573 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การประเมินสภาพแวดลอมของคณะศิลปศาสตร (SWOT Analysis)
การประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของคณะศิลปศาสตร สรุปไดดังนี้
3.1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการปรับ ปรุงการจัด การเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีอย างต อเนื่ อง และปรับ เปลี่ย นวิธี
การสอนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวม
ของนั ก ศึ ก ษา และการให ป ระสบการณ จ ริ ง มากกว าการให เนื้ อ หาเพี ย งอย า งเดี ย ว เช น
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การเรียนโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based Learning) และการเรียนโดยใชโครงงาน
เปนฐาน (Project-based Learning) นอกจากนี้การเรียนการสอนยังมีการจัดระบบการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด
2. มีหลักสูตรดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เปนที่ยอมรับ
และมีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการ
3. มีศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (SALC) ที่สนับสนุนและพัฒนาใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง ซึ่งศูนยฯ มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
4. มี ก ารบริ ห ารและการจั ด การเรีย นรู วิช าศึ ก ษาทั่ ว ไปแบบบู ร ณาการที่ ได รั บ การยอมรับ ใน
ระดับประเทศ
5. มีรายวิชาเลือกของสายวิชาภาษาและสายวิชาสังคมฯ ที่มีความหลากหลายและเพียงพอที่จะ
รองรับความสนใจและความตองการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6. มีงบประมาณสนับสนุนดานการเรียนการสอนที่เพียงพอ
7. มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน ทั้ งความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และความหลากหลายในสาขาวิชา ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ จากการไดรับ
เชิญเปนวิทยากร และมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ
8. มีนักพัฒนาการศึกษา นักบริการการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณวุฒิ ทําหนาที่สงเสริมการจัดการ
เรียนการสอน
9. มีเครือขายอาจารยพิเศษที่ป ระกอบดวยอาจารย พิเศษที่ มีความรู ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญสูงทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมากมาชวยสอน
10. ค า ใช จ า ยในการศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทด า นการสอนภาษาอั ง กฤษค อ นข า งต่ํ า (ถู ก )
เมื่อเทียบกับหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่น
จุดออน (Weaknesses)
1. หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ไมทันสมัย และยังขาดแคลนหองเรียนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม เชน การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) หองเรียน
กลับดาน (Flipped Classroom)
2. การจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารของคณะฯ ยังไมเหมาะสม และทําใหไมสามารถใชพื้นที่ให
เกิดประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
3. ขาดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
4. ขาดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เอื้อตอการบริหารจัดการงานภายในคณะฯ
5. การประชาสัมพันธ/การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับคณะฯ หลักสูตร และการบริการวิชาการ ไมได
มีการดําเนินการอยางเปนระบบ และไมนาสนใจ เชน website ของคณะฯ
6. ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรในเชิงรุก
7. ภาระงานสอนของอาจารยมีมาก จึงเปนขอจํากัดในการทํางานวิจัยและบริการวิชาการ
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8. มีอาจารยสวนนอยที่ทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพอยางตอเนื่อง และอาจารยใหม
สวนใหญขาดทักษะและความพรอมในการทําผลงานวิจัยและการตีพิมพผลงานวิจัย
9. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีนอย
10. มีการวาจางอาจารยพิเศษจํานวนมาก เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําไมเพียงพอ และใน
บางรายวิชาอาจารยประจําไมไดพัฒนาตนเองใหสามารถสอนได
11. พนักงานสายสนับสนุนสวนใหญขาดศักยภาพในการพัฒนางาน และมีขอจํากัดในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในอันที่จะรองรับการใหบริการอาจารยและนักศึกษาตางชาติ
12. ขาดแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพผู รั บ ช ว งตํ า แหน งบริ ห าร ซึ่ งอาจทํ า ให ข าดแคลนผู บ ริ ห ารที่ มี
ศักยภาพในอนาคต (รวมถึงตําแหนงอื่นบางตําแหนงที่ตองการผูมีความชํานาญเฉพาะ)
13. การจัดโครงสรางองคการแบบสายวิชาและเปนกลุมงานเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกัน
ในเชิงบูรณาการทั้งในดานเปาหมาย การดําเนินงาน และทรัพยากร ทําใหเกิดความซ้ําซอน
ในการทํางานและสิ้นเปลืองทรัพยากร
14. การสื่ อ สารภายในคณะฯ มี ข อ จํ า กั ด รวมถึ ง บุ ค ลากรภายในคณะฯ มี ค วามสนใจใน
การติดตามขอมูลขาวสารของคณะฯ คอนขางนอย
15. บุคลากรและผูบริหารของคณะฯ ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง EdPEx
3.1.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอื้อตอคณะฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความ
ร ว มมื อ ทั้ ง ด า นภาษาและวั ฒ นธรรมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการผลักดันใหมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษามากขึ้น ซึ่งจะชวย
ผลักดันใหคณะฯ มีความเปนสากล
2. ตลาดแรงงาน/ภาคอุ ต สาหกรรม/ผู ป ระกอบการ ต อ งการคนที่ มี ค วามสามารถด า น
ภาษาอังกฤษ จึงมีโอกาสมากขึ้นในการแสวงหารายไดจากการใหบริการวิชาการดานภาษา
แกหนวยงานเหลานั้น
3. สั งคมมี ค วามตระหนั กมากขึ้น ต อ ประเด็ น สิ่ งแวดล อ มและ CSR ทํ าให มี ผู ส นใจหลั กสู ต ร
สังคมศาสตรสิ่งแวดลอมมากขึ้น และทําใหมีโอกาสในการไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
4. มหาวิ ทยาลั ย ฯ และคณะต างๆ เห็ น ความสําคัญ ในการพั ฒ นา soft skills ให กับ นั กศึ กษา
จึงไดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และมีคณาจารยจากภาควิชาตางๆ
เขารวมกิจกรรม และรวมจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
5. Ranking ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ มีสวนชวยในการประชาสัมพันธหลักสูตรซึ่งสงผลใหมีผูสนใจ
สมัครเขาเรียนมากขึ้น
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6. มหาวิทยาลัยฯ มีน โยบายสงเสริมให มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให
นักศึกษา/บุคลากร ออกไปเรียนรูผานกิจกรรม โดยใชชุมชน/สังคมเปนพื้นที่แหงการเรียนรู
จึงเปนการสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
7. ความกาวหนาของ IT รวมถึงมีสื่อบทเรียนออนไลน (e-learning) ที่ใหบริการฟรีเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกั บ มหาวิ ทยาลั ย ฯ มี ห นว ยงานที่ ส นับ สนุ น และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน จึงเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
อุปสรรค (Threats)
1. ตลาดการศึกษามีการแขงขันสูงขึ้น มหาวิทยาลัยตางๆ ตางเปดสอนหลักสูตร (ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทางศิลปศาสตร) ที่คลายคลึงกันมากขึ้น ทําใหนักศึกษามีทางเลือกมากขึ้นในการ
เลือกศึกษาตอ
2. การเขาสูสังคมผูสูงวัยอาจทําใหจํานวนนักศึกษาในระบบลดนอยลง
3. นโยบายของมหาวิ ทยาลั ย ฯ กําหนดให ภายในป 2563 รอยละ 80 ของนั กศึ กษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ส ามารถสอบผ า นเกณฑ ก ารทดสอบความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษ
(TETET Level 3 up) แตเนื่องจากนักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพียง 9 หนวยกิตและ
ใชเวลาสวนใหญที่ภาควิชาของตนเองในการเรียนวิชาเฉพาะดาน
4. การนํ าระบบการวัดและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานมาใชของมหาวิท ยาลั ย ฯ ที่ ตองมีการ
รายงานขอมูลจํานวนมาก สงผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร
5. เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เน น ด านการทํ า วิ จั ย อาจไม เป น ธรรมกั บ คนที่ มี
ความสามารถด า นการสอน และด านการพั ฒ นานั ก ศึก ษา ซึ่ งอาจส งผลต อ Motivation
ในการทํางาน
6. หนวยงานตางๆ / คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ด ว ยตั ว เองหรือ ใช บ ริ ก ารจากหน ว ยงานภายนอก เพื่ อสนองความตอ งการของนั กศึ กษา
ในคณะของตนเอง
3.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะป พ.ศ. 2560-2574
คณะศิลปศาสตรไดนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระยะป พ.ศ. 25602573 (KMUTT Roadmap 2030) ที่จะใชขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
(World Class University) ภายใตการทํางานรวมกัน การเปนหุนสวนและเครือขาย มาเปนแนวทางในการ
จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ข องคณะฯ โดยแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ดั ง กล า วมี เป า หมายที่ สํ า คั ญ 4 ด า น คื อ
1) การสรางความเปนเลิศดานการเรียนรู (Learning Excellence) 2) การสรางความเปนเลิศดานการวิจัย
(Research Excellence) 3) การสรางความโดดเดนความเปนสากล (Global Prominence) 4) การบริหาร
จั ด การที่ ดี (Good Governance) และ 5) การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและความยั่ ง ยื น (Green and
Sustainable)
9

4. ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธฯ
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560-2564 นี้ จัดทําขึ้นโดยยึดกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีระยะยาว (Roadmap) พ.ศ. 2560-2573 แนวทางการขับเคลื่อน
คณะฯ ระยะ 5 ป และการวิเคราะหสถานการณบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดเนน
การมีสวนรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ และของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560-2564

นโยบายผูบริหาร
อธิการบดี/คณบดี
ความคิดเห็น
ผูบริหารคณะตาง ๆ

วิเคราะห SWOT

ทบทวนวิสัยทัศน

ทําความเขาใจ
วิสัยทัศนใหม

workshop/กระบวนการมีสวนรวม

Roadmap
KMUTT 2030

จัดทํารางพันธกิจ ยุทธศาสตร
และตัวชี้วัด (Strategy Map)
ที่ประชุมทีมบริหารคณะ
พิจารณา/ปรับปรุง รางแผนฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา/ปรับปรุง รางแผนฯ
ทําความเขาใจ/ถายทอดแผนฯ
ประชาสัมพันธ

ประกาศใชแผนฯ

นําแผนฯ ไปปฏิบัติ
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สวนที่ 2
แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ฉบับที่ 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
คณะศิลปศาสตรฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใชเปนแนวทางในบริหารงานคณะฯ ใหมดังนี้
1. วิสัยทัศน (Vision)
1.1 ขอความวิสัยทัศน
“เปนพื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝงปญญา 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
 “พื้นที่สนุก (Playground) ” คณะศิลปศาสตรเปนพื้นที่ “สนุก (Play)” ซึ่งหมายถึงบุคลากร
ในคณะฯ สนุ กกั บ การทํ างาน มี anticipation, surprise, pleasure, understanding, strength, และ
poise (ตามแนวคิดของ Scott G. Eberle, 2014)
 “ปลูกฝงปญญา (cultivate wisdom)” คณะศิลปศาสตรจะ
เป น แหล งบ มเพาะ “ป ญ ญา (Wisdom)” ซึ่งหมายถึ ง ความรู ความ
เขาใจ ที่สามารถประพฤติปฏิบัติได และสามารถใชความรู ความเขาใจ
ในแขนงวิชาหรือศาสตรใดใด เพื่อการทํางานหรือประกอบกิจกรรมใดๆ
ก็ ได เป น ทั ก ษะ ความรู ความสามารถ ที่ บุ ค คลบู ร ณาการการเรีย นรู
การสั่งสมประสบการณจนกอใหเกิดความรูฝงลึกในบุคคลกลายเปนบุคคล
แหงการเรียนรู
 “ความเปนเลิศ (excellence)” คณะศิลปศาสตรจะมุงสู “ความเปนเลิศ” ซึ่งหมายถึง
การทําทุกอยางที่มุงคุณภาพสูงสุด ยอดเยี่ยม มีคุณคา และคุมคา รูและเห็นโอกาสกอนคนอื่น มีความฉับไว
ปรับตัวไดเร็ว (agility) และทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายของคนอื่น
 “พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน (community engagement)” คณะศิ ล ปศาสตร จ ะสาน
“พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน” ซึ่ ง หมายถึ ง การร ว มคิ ด ร ว มทํ า แบบพั น ธมิ ต รและหุ น ส ว นกั บ ชุ ม ชน
ที่กอให เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย เกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดผลงานวิชาการ และเกิด
ผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได

12

 “การจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร (Liberal arts education)” คณะศิลปศาสตรจะจัด
การศึกษาแบบ “ศิลปศาสตร” ซึ่งหมายถึงการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะที่เพียงพอที่จะ
ทํางาน เปนคนที่สมบูรณ สามารถเรียนรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและปรับตัวได

2. พันธกิจ (Mission)
คณะศิลปศาสตรไดกําหนดพันธกิจเพื่อใหมีการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคไว 4 ดาน คือ
2.1 ปลูกฝงนักศึกษาใหเปนคนดี มีความรูและทักษะที่สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตและประกอบ
วิชาชีพไดประสบความสําเร็จในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.2 สรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล และใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพเพื่อสรางชื่อเสียง
ใหกับคณะ
2.3 บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ
และประชาคมเปนสุข
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางคุมคาและแสวงหารายได พรอมอนุรักษสิ่งแวดลอม

3. คานิยม (Core Values)
คานิยมหลักที่คณะศิลปะศาสตรจะยึดเปนแนวทางในการสรางพฤติกรรมรวมที่ดีของบุคลากรทุกคน
ในองคกรและยืดถือปฏิบัติ คือ
3.1 ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม (Integrity and Social Responsibility)
3.2 พัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสูความเปนเลิศ (Continual Improvement and Excellence)
3.3 ทํางานเปนทีมและมีความมุงมั่น (Teamwork and Commitment)
4. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
คณะศิลปศาสตรไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรไว 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 18 กลยุทธและมี
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้
เปาประสงคที่ 1. บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคพรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เปนสากล
กลยุทธที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (KMUTT-QF) และมีความเปนสากล
แนวทาง : KMUTT-QF
1) พัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถดาน soft
skills ของนักศึกษา
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งโครงสรางการบริหารและ
โครงสรางรายวิชา
3) พัฒนาระบบผูชวยสอน
4) รวมมือกับคณะและภาควิชาตางๆ ในการพัฒ นารายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาใหมี
ความหลากหลายและมีจํานวนอยางเพียงพอตามความตองการของผูเรียน
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5) สํารวจพัฒนาการดาน soft skills ของนักศึกษาและการนําไปใชเมื่อสําเร็จการศึกษาเพื่อนํา
ผลมาปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
6) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
แนวทาง : ความเปนสากล
1) สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานภาษาใหกับนักศึกษาและบุคลากร
2) พั ฒ นาระบบการติ ด ตามพั ฒ นาการด า นภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ การออกแบบ
หลักสูตร/รายวิชา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในคณะฯ ใหเปนพื้นที่แหงความสุขเอื้อตอการเรียนรูและมีความ
เปนสากล เชน การปรับปรุงปายในอาคาร และเอกสารแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในคณะฯ เปน
ภาษาอังกฤษ
4) พัฒนาความรวมมือกับคณะตางๆ ในการบูรณาการการพัฒนาภาษาอังกฤษเขากับการเรียน
การสอนในรายวิชาและกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา
5) จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกหองเรียนรวมกันทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาตางชาติใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
6) พัฒนารายวิชาที่มีเนื้อหาที่สราง multicultural competence / global citizenship
7) สรางเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหวางสถาบันทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
กลยุทธที่ 1.2 จัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ : OBE
แนวทาง
1) พัฒนาอาจารยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบมุงผลสัมฤทธิ์
2) ปรับปรุงหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE
3) สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนําไปใชอยางมีประสิทธิผล
4) พัฒนาระบบการวัดประเมินผลของรายวิชาใหสอดคลองกับ learning outcomes
5) พัฒนาระบบคลังขอสอบ (Test Bank) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ใหสอดคลองกับตรงตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
แนวทาง
1) ปรับปรุงกระบวนการจัดการหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ AUNQA
2) พัฒนาหลักสูตรใหมโดยความรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
3) สํ า รวจความพึ งพอใจผู ใช บั ณ ฑิ ต ต อ การใช บั ณ ฑิ ต และนํ า ผลมาปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอน
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เปาประสงคที่ 2. คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทาง
1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพอาจารยในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
เชน คลินิกวิจัย ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
2) สงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
3) สนั บ สนุ น การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน ว ยงานทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ
4) สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําผลงานทางวิจัย/วิชาการ
5) สนับสนุนและเพิ่มชองทางการเผยแพร/ประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ
6) สนับ สนุ นการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งในดานภาษา สังคมศาสตร
และศึกษาทั่วไป
กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
แนวทาง
1) ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการที่เหมาะสม
2) ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑภาระงานที่สนับสนุนการทํางานวิจัย
กลยุทธที่ 2.3 แสวงหารายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ
แนวทาง
1) สงเสริมใหมีโครงการวิจัยที่ใชแหลงทุนภายนอก
2) พัฒนาหนวยงานภายในคณะฯ ใหเปนแหลงการเรียนรูและฝกอบรมเพื่อสรางรายได
3) พัฒนาองคความรู รูปแบบ และทักษะการขอทุนวิจัยที่สอดคลองกับแหลงทุน
4) สนับสนุนผลักดันใหแบบทดสอบ TETET เปนที่รูจักแพรหลาย และเปนที่ยอมรับจนเกิดการใช
งานโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
5) ส งเสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย ในการให บ ริ ก ารวิ ช าการแก บุ ค คลทั้ งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทางดานภาษา สังคมศาสตร และศึกษาทั่วไป
กลยุทธที่ 2.4 บริการงานวิชาการและสรางพันธกิจสัมพันธกับชุมชน
แนวทาง
1) สงเสริมการบริการวิชาการที่ชุมชนมีสวนรวม มีการถายทอดองคความรู และเกิดผลกระทบ
(impact) ตอสังคม
2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลชุมชนเพื่อการบริการทางวิชาการ
3) วิเคราะหความตองการทางวิชาการของชุมชนเพื่อการวางแผนการบริการวิชาการ
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4) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
5) พัฒนาบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
6) ปรับปรุงการประชาสัมพั นธเพื่อให บุคลากรเขามามี สวนรวมในโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน
7) จัดใหมีการประเมินผลการบริการวิชาการแกชุมชนที่นําไปสูการเรียนรู เกิดพัฒ นาการทาง
วิ ช าการ ตลอดจนถึ งการบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย และรวมถึ งนํ าไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน
8) สนับ สนุ นการจัด รายการวิทยุ “มจธ. วาไรตี้” คณะศิลปศาสตร เพื่อเปน สื่อสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน
9) ปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เอื้ออํานวยตอการใหบริการวิชาการ
10) สนับสนุนบุคลากรในการทํากิจกรรมเพื่อการเผยแพรสืบสานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ 3. คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
แนวทาง
1) สงเสริมใหอาจารยตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
2) พัฒ นาคณาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามมาตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3) สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct)
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล
แนวทาง
1) วิเคราะหภาระงานปจจุบันกับความคาดหวังของงาน (Gap Analysis) รายบุคคลเพื่อใชวาง
แผนการพัฒนาบุคลากร
2) สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) พัฒนาศักยภาพอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานในสาขาที่เชี่ยวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สนับสนุนอาจารยใหครอบคลุมทั้งดานคุณวุฒิและการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับ
ที่สูงขึ้น
5) สนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อสามารถเลื่อนระดับไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น
6) พัฒนาและเตรียมพรอมบุคลากรที่มีศักยภาพใหกาวขึ้นสูตําแหนงบริหารของคณะฯ
7) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยผูสอน นักวิจัย กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่คณะฯ
มี MOU ดวย
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กลยุทธที่ 3.3 สรางความผูกพันของพนักงาน
แนวทาง
1) ปรับปรุงระบบการจายคาตอบแทนบุคลากร เชน PBBS ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมกับ
ภาระและความรับผิดชอบของงาน
2) จัดทํา Joint Appointment เพื่อกําหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจนตาม
ศักยภาพและความถนัด
3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบการทํางานภายในคณะฯ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานรวมกัน
4) ทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาคณะฯ
กลยุทธที่ 3.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทาง
1) สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรและสรางความเขาใจรวมกันทั้งเปาหมายและ
กระบวนการดําเนินงานของคณะฯ
2) พัฒนาขั้นตอนการทํางานที่โปรงใส รับฟงความคิดเห็น และสามารถตรวจสอบได โดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและมุงเนนฉันทามติ
3) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในคณะฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4) ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
5) มอบหมายผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนกลยุทธของคณะฯ
6) พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนงานเพื่อนําไปสูการพัฒนา
7) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
8) ปรับ ปรุ งการสื่อสารภายในองคกรที่มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความรว มมือ
และการประสานงานที่ดี
9) ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 3.5 พัฒนาแหลงบมเพาะเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
แนวทาง
1) สงเสริมนักศึกษาใหเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ Credit Bank/ประกาศนียบัตร
3) จัดทําคลังความรูดานภาษา สังคมฯ และศึกษาทั่วไป ที่นาสนใจและสอดคลองกับการพัฒนา
ทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในระบบออนไลน
4) ปรับปรุงบทบาทศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (SALC) และสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู
แบบ Play and Learn โดยเนนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติจริง
5) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูและพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ (Playground of Wisdom)
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6) สนับสนุนการจัดทํารายวิชาออนไลนแบบ MOOC
กลยุทธ 3.6 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู : LO/KM
แนวทาง
1) สงเสริมบุคลากรในคณะฯ ใหความสําคัญกับการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเอง และสามารถถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับผูอื่นทั้งในและนอกคณะฯ ได
2) พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ก ารคิ ด อย างเป น ระบบสามารถเชื่ อ มโยงสิ่ งต างๆ โดยมองเห็ น ภาพ
ความสัมพันธกันเปนภาพรวมไดอยางเขาใจ
3) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใชในการบริห ารจั ดการความรู เชน พั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลความรูและจัดหมวดหมูความรูที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะฯ และที่
นาสนใจจากนอกคณะฯ พรอมเผยแพรทางสื่อตางๆ ของคณะฯ
4) พัฒนาการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรู
5) จัดทําแผนการจัดการความรูในประเด็นสําคัญที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรคณะฯ และดําเนินการตามแผน
6) ส งเสริ ม การจั ด cluster อาจารยต ามสาขาวิช าที่ เชี่ย วชาญหรือที่ ส นใจเพื่ อ การถายทอด
แลกเปลีย่ นเรียนรู
กลยุทธที่ 3.7 พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงคุณภาพ ประชาคมเปนสุข
แนวทาง
1) พัฒนาบุคลากรในคณะฯ ใหมีการแกปญหาอยางเปนระบบและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก
การใชระบบวงจร PDCA
2) ทบทวนขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรแลวสื่อสารใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน
3) ส งเสริ ม การจั ดกิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ความสัม พั น ธอั น ดีร ะหวางผู บ ริห ารกั บ บุ ค ลากรและ
ระหวางบุคลากรดวยกันทุกระดับ
4) สนับสนุนใหบุคลากรในคณะฯ ไดประพฤติตนตามคานิยมหลักของคณะฯ
กลยุทธที่ 3.8 ใช EdPEx เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
แนวทาง
1) สร า งความรู ความเข า ใจ แก บุ ค ลากรทุ ก คนให เห็ น ถึ งความสํ า คั ญ การดํ า เนิ น งานที่ มุ ง สู
ความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx
2) ทบทวนโครงรางองคกรเพื่อปรับกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่สําคัญ
3) สรางทีมรับผิดชอบเพื่อชวยกันรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามในแตละหมวด
และรวมกันจัดทําแผนในภาพรวมใหเห็นความเชื่อมโยงของหมวดตางๆ
4) แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมและกับทีมประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ
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เปาประสงคที่ 4. คณะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 4.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
แนวทาง
1) ปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นาระบบและการเชื่ อมโยงระหว างฐานขอ มูล เพื่ อให การบริห ารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนการนําระบบ E-Office มาใชในการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม
แนวทาง
1) ปรับปรุงการบริหารการใชทรัพยากรโดยเนนเรื่อง Cost-Effectiveness
2) สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม / รณรงคลดปญหาโลกรอน
3) พั ฒ นาระบบการจัด สรรงบประมาณโครงการที่ ส อดคลองกับ ยุ ทธศาสตรและมีระบบการ
กํากับติดตาม
4) ปรับปรุงการใชพื้นที่ภายในคณะฯ ใหมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และปรับโครงสราง
ทางกายภาพของคณะฯ เพื่อสรางบรรยายของการเปนพื้นที่สนุกเพื่อการเรียนรู เอื้อตอการ
ทํางานและประหยัดพลังงาน
กลยุทธที่ 4.3 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทาง
1) ประชาสัมพันธหลักสูตรแบบเชิงรุก (Road show, Open house)
2) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพเขามาศึกษา
3) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่ใชบัณฑิต
4) จัดกิจกรรมสัมพันธและพัฒนาเครือขายศิษยเกาใหมามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาปจจุบันและคณะฯ
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5. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธคณะฯ กับเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ
เปาหมายของแผนกลยุทธคณะฯ ฉบับที่ 12 นี้มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (KMUTT Roadmap 2030) ดังปรากฏในภาพ ที่ 2.1

คณะศิลปศาสตร
12th Strategic Goal
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
พรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และมีความเปนสากล
มีความเปนเลิศทางวิชาการ
สรางชื่อเสียงระดับชาติ
และนานาชาติ

เปนองคกรแหงการเรียนรู
มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข
และมีธรรมาภิบาล
มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยฯ
12th Strategic Goal

Roadmap 2030

Social Change Agent

Learning Excellence

Research for
Innovation

Research Excellence

Internationalization

Global Prominence

High Performance
Organization

Good Governance

Green Heart

Green and Sustainable

6. แผนที่กลยุทธคณะศิลปศาสตร
การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหารคณะศิลปศาสตรใน 5 ป ไดจัดทําแผนที่กลยุทธ
ที่แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คานิยม และกลยุทธ โดยในสวนของกลยุทธ
จําแนกเปน 4 มิติ ไดแก มิตินักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย มิติกระบวนการภายใน มิติการเรียนรูและการ
เจริญเติบโต และมิติการเงินและประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 2.2
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Strategy Map / BSC
เปนพื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝงปญญา พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และสานพันธกิจสัมพันธกับชุมชน
อยางสรางสรรคดว ยการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร

Vision
Mission

บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคพรอมเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและมีความเปนสากล

Goal

Balanced Scorecard

ปลูกฝงนักศึกษาใหเปนคนดี
มีความรูและทักษะที่สามารถนําไปใช
ในการดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ
ไดประสบความสําเร็จ
ในสังคมไทยและสังคมโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

Student &
Stakeholder

Internal
Process
Learning &
Growth
Financial &
Effectiveness

Core Values

ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค (KMUTT-QF)
และมีความเปนสากล

สรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับ
สากลและใหบริการวิชาการ
อยางมืออาชีพเพื่อสรางชื่อเสียง
ใหกับคณะ

บริหารจัดการคณะ
ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคณะ
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ
และประชาคมเปนสุข

เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
อยางคุมคาและแสวงหารายได
พรอมอนุรักษสิ่งแวดลอม

คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ
สามารถสรางชื่อเสียงระดับชาติ
และนานาชาติ

คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข
และมีธรรมาภิบาล

คณะมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม

พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรและรายวิชาให
ตรงตามความตองการ
ของคณะ ภาควิชา และ
ผูใชบัณฑิต

ผลิตผลงานวิจยั
ที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติ
และนานาชาติ

บริการงานวิชาการ
และสรางพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชน

พัฒนาแหลงบมเพาะ
และสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต

พัฒนาคณะใหเปน
องคกรแหงคุณภาพ
ประชาคมเปนสุข

จัดการเรียนการสอน
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ : OBE

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ

ใช EdPEx เปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ

บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาอาจารยใหเปน
อาจารยมืออาชีพ

พัฒนาบุคลากรตามแผน
การพัฒนารายบุคคล

พัฒนาคณะใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู : LO/KM

สรางความผูกพัน
ของพนักงาน

แสวงหารายไดจากการ
วิจัยและบริการวิชาการ

สนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม

สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัด
คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม

พัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสูความเปนเลิศ

เพิ่มจํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ทํางานเปนทีมและมีความมุงมั่น
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สวนที่ 3
การนําแผนกลยุทธ
คณะศิลปศาสตร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่ 3
การนําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ไปสูการปฏิบัติ
แผนกลยุ ท ธ ค ณะศิ ล ปศาสตร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป น แผนฯ ที่ ใช ในการขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานของคณะฯ ไปสูวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของคณะฯ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธฯ สูการปฏิบัติ คณะฯ ไดมีการสรางความชัดเจนของแผนกลยุทธฯ และการบริหาร
จัดการแผนฯ สูการปฏิบัติ โดยสรางความรับรู ความเขาใจ ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบรวมกัน
ของทุกภาคสวนในคณะฯ เพื่อใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ
แผนกลยุทธฯ สูการปฏิบัติ ดังนี้
1. การปรับโครงสรางการบริหารงานคณะฯ
เพื่ อให การดําเนิ นงานตามยุ ทธศาสตรของคณะฯ เป นไปอยางมีป ระสิทธิภ าพ คณะฯ ไดป รับ ปรุง
โครงสรางการบริหารงานของคณะฯ ใหมเปนลักษณะกลุมงานที่เอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะฯ
2. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรสูการจัดทําโครงการและแผนงบประมาณ
ในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ คณะฯ ไดกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับ
รองคณบดี และหั ว หน ากลุ ม งาน โดยให ผู ที่ ได รั บ มอบหมายจะต อ งไปจั ด ทํ าโครงการพร อ มงบประมาณ
ที่สอดคลองกับกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตร และบรรจุเขาแผนปฏิบัติงานประจําปตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด
3. การถายทอดเปาประสงคและตัวชี้วัด
เพื่อใหการดําเนินงานของทั้งคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงจะไดมีการถายทอด
และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของคณะฯ สูหนวยงานและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของภายในคณะฯ เพื่อใชเปนกลไกในการดําเนินงาน
4. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และผลสั ม ฤทธิ์ ข องการเบิ กจ ายงบประมาณ โดยแบ งช ว งระยะเวลาในการติ ด ตามออกเป น รายไตรมาส
โดยผู บ ริ ห ารของคณะฯ จะมี ก ารติ ด ตามความคื บ หน าของการดํ าเนิ น งานตามโครงการ และการบรรลุ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร รวมทั้งเพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
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ตารางภาคผนวก

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

หนวยนับ

2560
2561
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 1 : บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค พรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเปนสากล
ระดับปริญญาตรี
รอยละ
20
40
1.1 รอยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TETET)
1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตตอการไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะ
ระดับ (1-5)
4.00
4.00
ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
1.3 รายวิชาที่มีเนื้อหาที่สราง multicultural competence / global citizenship
1.4 จัดทํารายวิชาออนไลนแบบ MOOC
1.5 Teleconfernce Classroom รวมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
1.6 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร
1.7 ปรับปรุงระบบการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมทักษะการเรียนรูใหนักศึกษา

รอยละ
รายวิชา
รายวิชา
คน/ป

1.8 สรางเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยน นศ./บุคลากร ในกลุมอาเซียน
1.9 รอยละรายวิชาที่มีการสอนแบบเนนผลลัพธการเรียนรู
1.10 รอยละรายวิชาที่ใชระบบประเมินในระบบ My LE
1.11 รอยละรายวิชาที่มีและใชเกณฑการประเมินผล (rubrics) ที่สอดคลองกับผลลัพธ
การเรียนรู

คน/ป
รอยละ
รอยละ
รอยละ

เปาหมาย
2562

2563

2564

60
4.20

80
4.50

100
4.60

80
5
3
3,000

100
5
3
3,000

20

40

3
3,000

3
2
3,000

60
3
2
3,000

2
80
50
60

2
100
100
80

3
100
100
100

3
100
100
100

5
100
100
100

4.00
50
50

4.20
60
60

4.50
80
80

4.60
100
100

2
0.10
≥11
1

3
0.12
≥12
2

3
0.12
≥13
2

4
0.15
≥14
3

40,000
1
0.22
0.25

50,000
1
0.24
0.25

60,000
1
0.26
0.25

70,000
2
0.28
0.25

4.00
40
60
1
4.00

4.50
60
70
2
4.50

4.50
80
80
2
4.50

4.60
100
100
3
4.60

ทบทวนบทบาท 100 %
100 %
100 %
100 %
SALC
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
80 % กิจกรรม สอดคลอง L/O สอดคลอง L/O สอดคลอง L/O สอดคลอง L/O
สอดคลอง L/O
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ทบทวนกิจกรรม ทบทวนกิจกรรม ทบทวนกิจกรรม ทบทวนกิจกรรม

ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับ (1-5)
1.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.00
50
1.13 หลักสูตรไดรับการตรวจประเมินตามระบบ AUN-QA (by peer)
รอยละ
50
1.14 หลักสูตรไดรับการตรวจประเมินตามระบบ AUN-QA (site visit)
รอยละ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 2 : คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ
โครงการ
2.1 จํานวนโครงการความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
2
2.2 จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารระดับ Q1/Q2 ตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
เรื่อง
0.08
≥10
2.3 คา H-index ของบทความที่ตีพิมพในระดับนานาชาติใน 10 ปที่ผานมา
คา
2.4 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่คณะฯ รวมกับชุมชนในการพัฒนาหรือแกปญหา
โครงการ
1
ของชุมชน
2.5 งบประมาณเพื่อการทําวิจัยตอบุคลากร *
บาท
30,000
2.6 จํานวนอาจารยที่ตีพิมพในวารสารระดับ Q1/Q2 เปนครั้งแรก
คน/ป
1
สั
ด
ส
ว
น
2.7 สัดสวนบุคลากรที่มีการพัฒนาระดับการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
0.20
สั
ด
ส
ว
น
0.25
2.8 สัดสวนบุคลากรที่มีการพัฒนาระดับการเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ
(พิจารณาการไดรับเชิญในฐานะผูเชี่ยวชาญ)
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 3 : คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคมเปนสุข และมีธรรมาภิบาล
3.1 ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการของคณะโดยภาพรวม
ระดับ (1-5)
4.00
รอยละ
3.2 รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล
20
รอยละ
3.3 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
50
3.4 จํานวนองคความรูใหมที่ตอบสนองยุทธศาสตรคณะและจัดเก็บในคลังความรู
เรื่อง
1
ระดั
บ
(1-5)
3.5 ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
4.00

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

หนวยนับ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 4 : คณะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม
มี/ไมมี
4.1 มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง EdPEx
มี/ไมมี
4.2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ลานบาท
4.3 จํานวนรายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ
รอยละ
4.4 รอยละการลดลงของการใชทรัพยากร

2560

2561

เปาหมาย
2562

5
5



6
5



7
10

2563

2564



8
10



10
15

