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กรอบแนวคดิการพฒันาคณะ



๓.๑ วสัิยทัศน์

 คณะท่ีเช่ียวชาญวชิาชีพด้านศิลปศาสตร์ 
 มคุีณภาพระดับสากล 

A Global-Quality Faculty with 
Expertise in Hands-on Liberal Arts



๓.๒ นโยบาย (4 พนัธกจิ +5)
 ๑. ด้านการจัดการศึกษา
 ๒. ด้านการวจิัย
 ๓. ด้านการบริการวชิาการ
 ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
 ๕. ด้านการพฒันากายภาพและสภาพแวดล้อม
 ๖. ด้านการพฒันาอาจารย์และบุคลากร
 ๗. ด้านการพฒันานักศึกษา
 ๘. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
 ๙. ด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคม



๓.๒.๑ ด้านการจัดการศึกษา
 จัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทีมุ่่งเน้นผลติบณัฑิต
วชิาชีพผู้มคุีณธรรม มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ
ด้านศิลปศาสตร์ มคีวามรู้คู่เทคโนโลย ีมคุีณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เพือ่เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพที่
เหมาะสม



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
เปิดหลกัสูตรระดับปริญญาโท (สาขาการท่องเทีย่วและโรงแรม) เพือ่ช่วย
รัฐเตรียมบุคลากรรองรับ AEC

เปิดหลกัสูตรนานาชาติ หรือหลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ (สาขา
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล) เพือ่รองรับนักศึกษา EP นักศึกษา
อาเซียน และนานาชาติ

เปิดสอนภาษาอาเซียน 

บูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป (เช่น มก. , มทส.)

จัดสหกจิศึกษาในต่างประเทศ



๓.๒.๒ ด้านการวจิัย
 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวจิัย หรือนวตักรรม 
เพือ่พฒันาการจัดการศึกษาของคณะ หรือสร้างองค์
ความรู้ แล้วน าไปถ่ายทอดเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่
ภาคการผลติ ภาคการบริการ และชุมชน



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
จดัตั้งกองทุนวจิยัเสริม (จดัหาพีเ่ลีย้งงานวจิยั) เพือ่สร้างแรงจูงใจ
เชิงบวก (เกณฑ์ให้รางวลั) อนัจะน าไปสู่การส่งเสริมการสร้าง
งานวจิยัอย่างยัง่ยนื



๓.๒.๓ ด้านการบริการวชิาการ

 ให้บริการวชิาการแก่สังคมหรือชุมชน เพือ่
ส่งเสริมงานอาชีพท่ีท าอยู่ หรือเพือ่การสร้าง
อาชีพอสิระโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเป็นส าคญั



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
โครงการบริการวชิาการแก่สังคมเพือ่ส่งเสริมพฒันางาน
อาชีพ หรือสร้างอาชีพอสิระ (อบรมมคัคุเทศก์ ขสมก.)



๓.๒.๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รวมท้ังประเพณอีนั
ดีงาม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม และประเพณขีอง
ท้องถิ่น (พฒันาที่ตั้งเดมิเรือนหมอพร* เช่ือมโยงกบั
ภูมทิศัน์ทีต่ั้งปัจจุบนั และพพิธิภณัฑ์โรงเรียนพณชิย
การแห่งแรกของไทย ขยายผลต่อยอดเส้นทาง
ท่องเที่ยว-วดั-วงั)

*มีภาพประกอบแนบท้ายสไลด์



๓.๒.๕ ด้านการพฒันากายภาพและสภาพแวดล้อม

 พฒันาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสุขา ห้อง
กจิกรรม ห้องพกัอาจารย์ ห้องส านักงาน อาคาร
เรียน โครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็น และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะให้มี
บรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียน การสอน
และการท างาน



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร และอาคาร

สร้างและปรับปรุงห้องสุขาส าหรับนักศึกษา

จดัท าห้อง Smart Classroom (Remedial Class) 

ปรับปรุงห้องฟิตเนส ให้พร้อมบริการส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา

จดัสร้างทีน่ั่งพกัรอก่อนเข้าห้องเรียน

ปรับปรุงห้องพกัอาจารย์ให้สะดวกและเหมาะสมต่อการท างาน
เชิงวชิาการ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก



๓.๒.๖ ด้านการพฒันาอาจารย์และบุคลากร

 พฒันาระบบบริหารงานบุคคล พฒันาอาจารย์
ด้านวชิาการและวชิาชีพ พฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มคีวามพร้อมและเต็มใจให้บริการ 
พฒันาระบบสวสัดิการเสริมและสร้างความสุข
ในการท างาน



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลีย่นอาจารย์กบัสถานศึกษา
ต่างประเทศ

จดัตั้งกองทุนสวสัดกิารเสริมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มทุก
ประเภท เพือ่สร้างความมัน่คง เพิม่ความสุขในการท างานและการ
ด ารงชีวติ



๓.๒.๗ ด้านการพฒันานักศึกษา
 พฒันาระบบบริการนักศึกษา พฒันาระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนเพือ่สร้าง
บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้และ
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ของนักศึกษา อบรม
คุณธรรมและพฒันาคุณภาพพืน้ฐานของ
ผู้เรียน พฒันาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่ง 
ร่วมติดตามผลการท างานของบัณฑิต และ
สร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกบั
ศิษย์เก่า



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
ส่งเสริมการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-
Learning) เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวดัผลที่
มปีระสิทธิภาพ ทนัสมยั และเป็นสากล

ใช้ระบบนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษาและนักศึกษาฝึกงานออนไลน์

การแลกเปลีย่นนักศึกษากบัสถานศึกษาต่างประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมกจิกรรมกบัศิษย์เก่า และสมาคม
ศิษย์เก่า (จดัตั้งกลุ่มศิษย์เก่าคณะเพือ่ประสานเข้าเป็นส่วนหน่ึง
ของสมาคมศิษย์เก่าทีม่อียู่เดมิ)



๓.๒.๘ ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมให้ทุกคนในคณะเข้าใจและร่วมช่วยกนั
ประกนัคุณภาพการศึกษา และพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  วางระบบการบูรณาการกระบวนการ
ท างานให้ประสานเข้ากบัการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาอย่างยัง่ยนื



๓.๒.๙ ด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคม
 ส่งเสริมการมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
ติดต่อประสานงาน และการท ากิจกรรมหรือ
โครงงานร่วมกบัชุมชนและสังคม เช่น สมาคม
ศิษย์เก่า หน่วยงาน และชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคยีง 



โครงการ/กจิกรรมทีมุ่่งเน้น
สร้างความสัมพนัธ์อนัดกีบัคณะเพือ่นบ้าน (เปิดจุดผ่อน
ปรน   สร้าง Synergy)

จัดกจิกรรมต่างๆ ร่วมกบัชุมชน (วนัสงกรานต์)

จัดกจิกรรมร่วมกบัศิษย์เก่า และสมาคมศิษย์เก่า (งานคนืสู่
เหย้า)



ตอนที่ ๔  
กรอบแนวคดิบริหารคณะตาม
ยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร



๔.๑ วสัิยทัศน์

 “มหาวทิยาลัยเทคโนโลยช้ัีนน าด้านการผลติ
บัณฑิตมอือาชีพ”



๔.๒ นโยบาย
 คณะศิลปศาสตร์จะด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั โดยใหค้วามร่วมมือ สนองตอบ 
และสนบัสนุนนโยบายดงัต่อไปน้ีทุกขอ้อยา่ง
เตม็ท่ี
 (รายละเอียดของนโยบายอา้งอิงจาก :
 สุภทัรา โกไศยกานนท,์ รศ. “นโยบายการพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร”, วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร, ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 เดือนกนัยายน 
2557, หนา้ 1 – 14.)



๑. การพฒันาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลศิทางวิชาการและความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ

๒. การพฒันาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
๓. การพฒันางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
๔. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื 
๕. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาของโลก 
๖. การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
๗. การพฒันาบุคลากรเพือ่ให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณภาพและมี

คุณค่าของมหาวทิยาลยั 
๘. การน ามหาวิทยาลยัสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดบั

นานาชาติ 
๙. การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ



๔.๓ แผนบริหารจัดการและแผนพฒันาคณะ

แผนบริหารจัดการและแผนพฒันาคณะ
เหมอืนตอนท่ี 3 เพยีงแต่จัดหมวดหมู่ใหม่ให้
สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลัย
(ดังเอกสารแนบ)
ต่อไปนีจ้ะแสดงเฉพาะส่วนที่แตกต่าง/
เพิม่เติม



๔.๓.๖ การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ
และมธีรรมาภิบาล



มาตรการ/แนวทางการพฒันาของ 
มทร.พระนคร

โครงการ/กจิกรรม

๖.๖ พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและของทุก
หน่วยงานให้มีท้ังภาคภาษาไทยและภาค
ภาษาอังกฤษ เพือ่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และ
เป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วม
การจัดนิทรรศการ/การประชุมวิชาการ/การ
ประชุมนานาชาติ/การประกวดผลงานเพื่อ
สร้างการรับรู้/การเป็นท่ีรู้ จักในสังคมให้
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและเพื่อเป็นช่องทางรับ
ฟังข้อเสนอแนะ

พฒันาเวบ็ไซต์คณะและเวบ็เพจสาขาวิชาใน
คณะให้มีท้ังภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน เพือ่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการ
ด าเนินงานของคณะ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ กับมหาวทิยาลัย/การเป็นท่ีรู้จักในสังคมให้
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและเพื่อเป็นช่องทางรับ
ฟังข้อเสนอแนะ



ภาพประกอบ (กรณมีีเวลา)



ท่ีต้ังเรือนหมอพรในปัจจุบัน



ท่ีต้ังเรือนหมอพร จุดเดิมก่อนเคลือ่นเรือน



ท่ีต้ังเรือนหมอพร จุดเดิมก่อนเคลือ่นเรือน



ท่ีต้ังเรือนหมอพร จุดเดิมก่อนเคลือ่นเรือน



พิพธิภณัฑ์

ป้ายทางเข้าชมพพิธิภัณฑ์พณชิยการพระนคร



อุปกรณ์ธุรกจิยุคโบราณในพพิธิภัณฑ์



เคร่ืองบวกเลขโบราณ



เคร่ืองพมิพ์เช็คโบราณ



อาจารย์ใหญ่ท่านแรกของ
โรงเรียนพณิชยการพระนคร



อาจารย์ใหญ่ท่านท่ี 2 และ3



ผู้อ านวยการ (หญิง)



ผู้อ านวยการ (ชาย)



ผู้อ านวยการท่านสุดท้าย



ที่น่ังพกัรอก่อนเข้าห้องเรียน



ที่น่ังพกัรอก่อนเข้าห้องเรียน



ห้องน า้ unisex?

Multi-status?



กระจกวเิศษ?



สุขาอยู่หนใด?



ไหงกลายเป็นห้องครัว?



ด่านชายแดน?



ห้องอะไรเอ่ย?



ป้ายช่ือห้อง?



ห้องเกบ็อุปกรณ์ฟิตเนส?



ลู่วิง่ไฟฟ้า(อาจ)ช็อต?



เพิม่กล้ามเนือ้แถมสนิม?



เวลาน่ังระวงัหน่อยพี่?



ดิจิตอลค านวณด้วยตนเอง?



จอภาพเส่ือมในห้องแลบ็ภาษาอังกฤษ?



ไม่กล้าเสียบปลัก๊?



เคร่ืองย่าง BBQ ห้องแลบ็ภาษาอังกฤษ?



ท าไมต้องม ี2 จอ?



วางสายเอง?



พ่วงมาอกีด้วยแน่ะ?



สนามเปตองเอือ้อาทร



สกอร์บอร์ดอลงัการ



สนามเปตองชุมชนบ่อนไก่


