
 
 

ตอนที่ ๓  กรอบแนวคิดในการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์  (โดย ผศ.ว่าที่ ร.ต. วัชระ โพธิสรณ์) 

๓.๑  วิสัยทัศนแ์ละปรัชญา 
 

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

 

สร้างคนสู้งานเช่ียวชาญด้านศิลปศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยี 
มีคุณธรรม ตรงตามคุณภาพระดับสากล 

FLA produces specialists in liberal arts who can apply technology, 
are ethical and globally quality-concerned. 

 

          ๓.๒  นโยบาย 
๓.๒.๑  ด้านการจัดการศึกษา 

  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิชาชีพผู้มีคุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ มีความรู้คู่เทคโนโลยี มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม 

๓.๒.๒  ด้านการวิจัย 
 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย หรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ

คณะ หรือสร้างองค์ความรู้ แล้วน าไปถ่ายทอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาค
การบริการ และชุมชน 

๓.๒.๓  ด้านการบริการวิชาการ 
 ให้บริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน เพื่อส่งเสริมงานอาชีพที่ท าอยู่ หรือเพื่อการ

สร้างอาชีพอิสระโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส าคัญ 

๓.๒.๔  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

๓.๒.๕  ด้านการพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม 
 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องกิจกรรม ห้องพักอาจารย์ ห้อง

ส านักงาน อาคารเรียน โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะ
ให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียน การสอนและการท างาน 

๓.๒.๖  ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ พัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ พัฒนาระบบสวัสดิการเสริมและ
สร้างความสุขในการท างาน 

๓.๒.๗  ด้านการพัฒนานักศึกษา 
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 พัฒนาระบบบริการนักศึกษา พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษา อบรม
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียน พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่ง ร่วม
ติดตามผลการท างานของบัณฑิต และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า 

 

๓.๒.๘  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมให้ทุกคนในคณะเข้าใจและร่วมช่วยกันประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง*  วางระบบการบูรณาการกระบวนการท างานให้ประสานเข้ากับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

๓.๒.๙  ด้านความสัมพันธ์กับสังคมและชุมชน 
 ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการติดต่อประสานงาน และการท า

กิจกรรมหรือโครงงานร่วมกับชุมชนและสังคม เช่น สมาคมศิษย์เก่า หน่วยงาน และชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง  

 

          ๓.๓  แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะ 

  ๓.๓.๑  ด้านการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

๓.๓.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศด้าน
ศิลปศาสตร์ และ/หรือ มีความเป็นสากล 

ก. เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท (สาขาการท่องเท่ียวและ
โรงแรม)*  
ข. เปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
(สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล) เพื่อรองรับ
นักศึกษา EP นักศึกษาอาเซียน และนานาชาติ* 
ค. พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับโลก
อาชีพ 
ง. เปิดสอนภาษาอาเซียน* 
จ. บูรณาการวิชาศึกษาท่ัวไป* 

๓.๓.๑.๒ เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม ก. จัดนิทรรศการทางวิชาการเชิงวิชาชีพด้านศิลปศาสตร์ 
ข. จัดการประกวดหรือการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ค. พิจารณาปรับช่วงเวลาของการลงทะเบียนรายวิชาสห
กิจศึกษาของนักศึกษาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสการมี
งานท าในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาอยู ่
ง. จัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ* 
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๓.๓.๒  ด้านการวิจัย 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย หรือนวัตกรรม ก. จัดสรรงบประมาณให้แก่งานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
ข. ก าหนดเกณฑ์สร้างแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม  
ค. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่ 
ไปถ่ายทอด หรือใช้พัฒนางาน 
ง. จัดต้ังกองทุนวิจัยเสริมส าหรับนักวิจัยทุกประเภท เพื่อ
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกอันจะน าไปสู่การส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่างยั่งยืน 

๓.๓.๓  ด้านการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ก. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมพัฒนางาน
อาชีพ หรือสร้างอาชีพอิสระ (อบรมมัคคุเทศก์ ขสมก .)* 
ข. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาความรู้ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ช่วยในการประกอบอาชีพ 

๓.๓.๔  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

ก. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ
ท้องถิ่น 
ข. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามแนวทางพระราชด าริฯ 

๓.๓.๕  ด้านการพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

๓.๓.๕.๑ พัฒนาห้องและอาคาร ก. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคาร 
ข. จัดท าห้อง Smart Classroom เพื่อการเรียนรู้แบบซ่อม
เสริม โดยเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน* 
ค. สร้าง และปรับปรุงห้องน้ า (ห้องสุขานักศึกษา)* 
ง. ปรับปรุงห้องฟิตเนสให้พร้อมบริการส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา* 
จ. ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ให้สะดวกและเหมาะสมต่อการ
ท างานเชิงวิชาการ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ฉ. จัดหาห้องกิจกรรมส าหรับนักศึกษา 
ช. จัดสร้างท่ีนั่งพักรอก่อนเข้าห้องเรียน 

๓.๓.๕.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น  จัดหา และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารให้สะดวก พร้อมใช้ และท่ัวถึง (เดินสายปล๊ักไฟ, น้ า
, คอมพิวเตอร์, ไวไฟ, อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์)* 

๓.๓.๕.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สร้างและปรับปรุงพื้นท่ีทางเดิน สวนหย่อม สนาม ถนน 
และท่ีนั่งพักผ่อน ให้สะอาดและสวยงามพร้อมใช้เสมอ 

๓.๓.๖  ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

๓.๓.๖.๑ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับระบบประเมินคุณภาพบุคลากร 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เป็นธรรมและเหมาะสม 

๓.๓.๖.๒ พัฒนาอาจารย ์ ก. อบรมสัมมนาเพื่อการมีส่วนร่วมท้ังในด้านการบริหาร 
การพัฒนาหลักสูตร ทักษะการสอนและทักษะวิชาชีพ 
ข. ส่งเสริมการไปร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งตรงกับสายงาน 
ค. ส่งเสริมการศึกษาต่อทุกรูปแบบท่ีตรงกับสายงานและ
สอดคล้องกับนโยบาย 
ง. ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปล่ียนอาจารย์กับสถานศึกษา
ต่างประเทศ* 

๓.๓.๖.๓ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ก. อบรมสัมมนาเพื่อการมีส่วนร่วมเพื่อให้มีความพร้อม
และเต็มใจให้บริการ 
ข. ส่งเสริมการไปร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งตรงกับสายงาน 
ค. ส่งเสริมการศึกษาต่อในกรณีท่ีตรงกับสายงานและ
สอดคล้องกับนโยบาย 

๓.๓.๖.๔ พัฒนาระบบสวัสดิการเสริม และสร้าง
ความสุขในการท างาน 

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเสริมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มทุก
ประเภท เพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่มความสุขในการท างาน
และการด ารงชีวิต 
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๓.๓.๗  ด้านการพัฒนานักศึกษา 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

๓.๓.๗.๑ พัฒนาระบบบริการนักศึกษา ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการ
นักศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบ ไม่ลดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการบริการ 

๓.๓.๗.๒ พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ก. ส่งเสริมการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-

Learning) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวัดผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นสากล 
ข. ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ระบบส่งเสริมการนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ 

๓.๓.๗.๓ อบรมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน
ของผู้เรียน 

ก. สนับสนุนการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ 
ข. สนับสนุนการจัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ท้ังในภาพรวม และแยกตามสาขาวิชา 

๓.๓.๗.๔ พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่ง ก. ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ท่ีเป็นเลิศ 
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ
สถานศึกษาต่างประเทศ* 

๓.๓.๗.๕ ร่วมติดตามผลการท างานของบัณฑิต และ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ สถาน
ประกอบการ และศิษย์เก่า 

ก. สนับสนุนการติดตามผลการมีงานท าของบัณฑิตโดยให้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ข. สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับการมีงานท าของบัณฑิต 
ค. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  
ง. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมกิจกรรมกับศิษย์เก่า และ
สมาคมศิษย์เก่า 

๓.๓.๘  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

๓.๓ .๘ .๑ ส่งเสริม ให้ทุกคนในคณะเข้าใจและร่วม
ช่วยกันประกันคุณภาพการศึกษาในสอดคล้องเข้ากับ
กระบวนการท างาน 

ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในการบูรณาการกระบวนการท างานให้ประสานเข้ากับ
เกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดต่างๆ ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 
๓.๓.๘.๒ พัฒนาวางระบบการบูรณาการกระบวนการ
ท างานให้ประสานเข้ากับ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน 

วางระบบกฎเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบูรณาการ
กระบวนการท างานกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้เป็น
เนื้องานเดียวกันอย่างยั่งยืน 
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๓.๓.๙  ด้านความสัมพันธ์กับสังคมและชุมชน 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

๓.๓.๙.๑ ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
ชุมชนและสังคม 

๓.๓.๙.๒ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ก. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต่อประสานงานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับคณะเพื่อนบ้าน* 
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต่อประสานงานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับชุมชนและสังคม 
ค. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า 
สมาคมศิษย์เก่า ชุมชนและสังคม 

 
 หมายเหตุ   วิสัยทัศน์และแนวทางในการน าเสนอเป็นแนวทางท่ีน าไปใช้ในการบริหารของคณะศิลปศาสตรใ์น
ระยะเวลา ๔ ปี  ของการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร ์
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ตอนที่ ๔ กรอบแนวคิดบริหารคณะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

๔.๑  วิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยฯ 
 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” 

 

๔.๒  นโยบาย 
 คณะศิลปศาสตร์จะด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้ความร่วมมือ สนองตอบ และ

สนับสนุนนโยบายดังต่อไปนี้ทุกข้ออย่างเต็มท่ี 
(นโยบายของมหาวิทยาลัยอ้างอิงจาก :  

  สุภัทรา โกไศยกานนท์, รศ. “นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”, วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกันยายน 2557, หน้า 1 – 14.) 

  ๔.๒.๑ การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
  ๔.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ๔.๒.๓ การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
  ๔.๒.๔ การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔.๒.๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาของโลก 
  ๔.๒.๖ การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
  ๔.๒.๗ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
  ๔.๒.๘ การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  ๔.๒.๙ การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  

          ๔.๓  แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะ 

  จากนโยบายข้างต้นคณะศิลปศาสตร์จะด าเนินการให้สอดคล้อง โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องและมี
ศักยภาพซึ่งอาจช่วยริเริ่มได้โดยตรงดังรายละเอียดในแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะดังต่อไปนี ้

  ๔.๓.๑  การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ 

ก. เปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
(สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล) เพื่อรองรับ
นักศึกษา EP นักศึกษาอาเซียน และนานาชาติ* 
ข. พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับโลก
อาชีพ  
ค. เปิดสอนภาษาอาเซียน* 
ง. บูรณาการวิชาศึกษาท่ัวไป* 

๑.๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ
ศึกษาเต็มรูปแบบ 

ก. ใช้ระบบส่งเสริมการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
นักศึกษาฝึกงานออนไลน ์
ข. จัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ* 
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มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๑.๕ เร่งรัดการเปิดสอนระดับปริญญาโทและขยาย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีมีความ
พร้อม 
 

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท (สาขาวิชาการท่องเท่ียวและ
โรงแรม)* 
 

๑.๑๒ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคม
วิชาชีพ/วิชาการ/สถานประกอบการ เพื่อมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการฝึกทักษะปฏิบัติ 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

เตรียมการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการโดย
การลงนามความร่วมมือเพื่อมีส่วนร่วมในการฝึกงาน การ
จัดสหกิจศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร  

๑.๑๓ พัฒนาเครือข่า ยระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
โรงเรียน โดยเน้นความร่วมมือในการให้โควตาการ
เข้าศึกษาต่อและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
กับโรงเรียน โดยให้โควตาการเข้าศึกษาต่อ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการให้แก่โรงเรียนตามท่ีร้องขอ 

  ๔.๓.๒  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๒.๓ ปรับพื้นฐานทางสังคมให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตใน
สังคมระดับมหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ นักศึกษา
รุ่นพี่และรุ่นน้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 

ก. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมระดับมหาวิทยาลัย โดยให้
อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
ข. โครงการอบรมความรู้พื้นฐานของผู้เรียนท้ังในภาพรวม
ระดับคณะ และแยกตามสาขาวิชา 

๒.๖ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ส าหรับนักศึกษา 

๒.๗ จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

โครงการจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส าหรับนักศึกษา 

๒.๑๒ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และระลึกถึง 
อาทิ งานชุมนุมศิษย์เก่า กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต 

ก. กิจกรรมและโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้
เกษียณอายุราชการ โดยเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วม 
ข. ส่งเสริมการจัดงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า และจัดต้ัง
กลุ่มศิษย์เก่าคณะ เพื่อประสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาคมศิษย์เก่าท่ีมีอยู่เดิม* 

๒.๑๓ สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายศิษย์เก่า 

สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายศิษย์เก่า 

  ๔.๒.๓ การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๓.๒ จัดต้ังกลุ่มวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญโดยบูรณาการ
จากสาขาวิชาและคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย พัฒนา

ก. จัดต้ังกลุ่มวิจัยโดยแยกตามสาขาวิชา และให้มีพี่เล้ียง
นักวิจัยประจ ากลุ่ม  
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มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

สู่หน่วยวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
ความพร้อมขององค์ความรู้ท่ีพัฒนาได้ตามล าดับ 

ข. จัดต้ังกลุ่มวิจัยระดับคณะโดยบูรณาการจากหลาย
สาขาวิชาในคณะ 

๓.๔ สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย โดยให้รางวัล ยกย่อง
เชิดชูเกียรติส าหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่น แยก
ออกเป็นด้านตีพิมพ์ เผยแพร่ ด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ และด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทฺธิ
บัตร 

ก. สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย โดยให้รางวัล ยกย่องเชิดชู
เกียรติ และบูรณาการไว้ในระบบการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน  
ข. จัดต้ังกองทุนวิจัยเสริมส าหรับนักวิจัยทุกประเภท เพื่อ
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกอันจะน าไปสู่การส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยอย่างยั่งยืน 

 
๔.๒.๔ การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๔.๓ บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจการ
เรียนการสอน วิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก. พัฒนาหลักสูตรเพื่อบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอน 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการออกไปจัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือสังคม  
ข. ก าหนดเกณฑ์การสนับสนุนงานวิจัย การจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง
กับการการออกไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือ
สังคม 

๔.๒.๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาของโลก 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๕.๑ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับ
มหาวิทยาลัยและในลักษณะบูรณาการความร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้
สอดคล้องกับการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๕.๓ บูรณาการการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ก. พัฒนาหลักสูตรเพื่อบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอน 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ข. ก าหนดเกณฑ์การสนับสนุนงานวิจัยให้สอดคล้องกับการ
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

๕.๔ จัดท าโครงการ /กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สนับสนุน ร่วมมือ หรือจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช และโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

๔.๒.๖ การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 
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๖.๑ น าหลักการของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
มาใช้กับทุกหน่วยงานโดยลงพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่าง ๆ และ
ร่วมกันบริหารงานหรือแก้ไขปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน
จริงทุกระดับ 

จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับในคณะมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ และ
ร่วมกันบริหารงานหรือแก้ไขปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานจริงทุก
ระดับในคณะ 

๖ .๖ พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและของทุก
หน่วยงานให้มีท้ังภาคภาษาไทยและภาค
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็น
ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมการจัด
นิทรรศการ /การประชุมวิชาการ /การประชุม
นานาชาติ /การประกวดผลงานเพื่อสร้ างการรับรู้ /
การเป็นท่ีรู้จักในสังคมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
เพื่อเป็นช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ 
 

พัฒนาเว็บไซต์คณะและเว็บเพจสาขาวิชาในคณะให้มีท้ัง
ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน* เพื่อใช้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ และเป็นช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของคณะ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย/การเป็นท่ีรู้จักในสังคมให้
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นช่องทางรับฟัง
ข้อเสนอแนะ 

๖.๗ หารายได้จากทรัพย์สินทางกายภาพ อาทิ การ
ให้เช่าห้องประชุมซึ่งจะต้องพัฒนางานบริการให้เป็น
มืออาชีพสามารถแข่งขันกับธุรกิจเอกชนได้ 

สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการหารายได้จาก
ทรัพย์สินทางกายภาพ โดยการให้เช่าห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติการ ห้องพักนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น 
 

๖.๑๐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ทันสมัยและครอบคลุมท่ัวทั้ง
มหาวิทยาลัย และบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง 

จัดหา และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารให้สะดวก พร้อมใช้ และท่ัวถึงท้ังคณะ เช่น จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องพักอาจารย์ให้ครบทุกห้อง จัดให้
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างท่ัวถึงโดยติดต้ังจุด
กระจายสัญญาณไวไฟ หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายเฉพาะท่ีแบบวางสาย ท้ังนี้ต้องมีการติดตามดูแล
และบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง 

๖.๒๔ จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อผลิ ตให้
เป็นก าลังคนท่ีมีคุณภาพของประเทศ 

จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี 
เรียนดี และจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเงินใน
คณะทุกปีโดยร่วมกับกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร 

๔.๒.๗ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๗.๔ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพบุคลากร ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับระบบประเมินคุณภาพบุคลากร 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าตามนโยบายของ
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มหาวิทยาลัย 

๗.๕ พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์โดยให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และสูงกว่าปริญญาเอก 

สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และสูงกว่าปริญญาเอก โดยร่วมมือกับหน่วย
เหนือติดต่อประสานงานผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

๗.๖ พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ โดยพัฒนาความรู้เชิง
วิชาการ /วิชา ชีพ และทักษะการสอน เทคนิคการ
สอน การพัฒนาตนเอง การพัฒนาส่ือการสอนและ
การใช้ส่ือการสอน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ การประเมินผู้เรียน การประเมินการสอน 
ทักษะภาษาต่างประเทศ ให้มีความรู้มีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในสังคมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

ก. อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เชิงวิชาการ/วิชาชีพ 
และทักษะการสอน เทคนิคการสอน การพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาส่ือการสอนและการใช้ส่ือการสอน การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การประเมินผู้เรียน การ
ประเมินการสอน ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ข. ส่งเสริมการไปร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งตรงกับสายงาน และอยู่ภายใต้ขอบเขตหัวข้อ
ย่อยในข้อ ก 
ค. ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปล่ียนอาจารย์กับ
สถานศึกษาต่างประเทศ* 

๗.๗ ผลักดันและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตาม
ต าแหน่งงานโดยการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ก. สนับสนุนการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ข. วางหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 
๗.๑๐ พัฒนาคุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน โดย
สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

พัฒนาคุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน ให้ศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น โดยร่วมมือกับคณะต่างๆ ใน มทร.พระนคร หรือ
ติดต่อประสานงานผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

๗.๑๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีทักษะตามความช านาญในสายงานภาษาอังกฤษ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริมการไปร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ในด้านภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.๑๒ สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามต าแหน่งงาน
โดยการพัฒ นาผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งงาน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

ก. สนับสนุนการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งงานระดับท่ีสูงขึ้น 
ข. วางหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งงาน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

๗ .๑๔ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ /แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน /
ฝึกอบรมระหว่างบุคลากร 

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระดับ
คณะ 
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๔.๒.๘ การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๘.๕ พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพร้อมรองรับนักศึกษาต่างชาติ ใน
เรื่องของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ส่ือการเรียนการ
สอน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ มุมสืบค้นด้วยตนเอง 

ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคาร เพื่อพร้อม
รองรับนักศึกษาต่างชาติ 

๘.๖ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ พัฒนามาตรฐานฝีมือ
แรงงานระดับนานาชาติ หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับ
ชาวต่างชาติ 

เตรียมการเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล) รวมท้ังหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับชาวต่างชาติใน
สาขาท่ีคณะมีศักยภาพ 

๘.๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษา /
หน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนนักศึกษา
และอาจารย์ การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ /การ
จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานระดับนานาชาติ 

พร้อมด าเนินการติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
อาจารย์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๘.๘ พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติ 
อาทิ พัฒนาช่องทางการติดต่อส่ือสาร การรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติ พัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยให้มีเนื้ อหาท่ีสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
และมีความต่อเนื่อง พัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การเน้นประชาสัมพันธ์เพื่อขยาย
กลุ่มนักศึกษาเป้าหมายเดิม และพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่รองรับการเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย
ของนักศึกษาต่างชาติ 

ก. พัฒนาเว็บไซต์ของคณะท้ังภาคภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนให้มีเนื้อหาท่ีสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และมีความ
ต่อเนื่อง* 
ข. เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของคณะหรือ
เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ค. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อขยายกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ
เป้าหมายเดิม และแสวงหากลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มเติม  
ง. เตรียมพัฒนาระบบการให้บริการที่รองรับการเข้ามาอยู่
อาศัยในประเทศไทยของนักศึกษาต่างชาติ โดยการพัฒนา
ห้องพัก และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ศักยภาพ 

 

 

๘ .๘ พัฒนาบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ มีทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพและการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน มี
ความรู้และทักษะวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพระดับสากล มีทักษะการใช้ชีวิต การเข้าสังคม
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เตรียมความพร้อมให้แก่ว่าท่ีบัณฑิต และสนับสนุนการจัด
สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล
ให้แก่ว่าท่ีบัณฑิต โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล 

 
 
 



- ๑๓ - 
 

๔.๒.๙ การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาของ มทร.พระนคร โครงการ/กิจกรรม 

๙.๑ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความ
จ าเป็นในการออกนอกระบบ ความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้น ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและ
บุคลากร 

สนับสนุนนโยบายการออกนอกระบบโดยการช่วยสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจเชิงบวกแก่บุคลากร เพื่อ
น าไปสู่การเตรียมความพร้อม 

๙.๒ ปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากร ให้ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น มี
ความกระตือรือร้นในการรับมือกับส่ิงใหม่ ๆ มุ่งเน้น
ความส าเร็จของงาน มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่ม และมี
ความรักต่อองค์กร 

ส่งเสริมการปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากร โดยก าหนดเป็นค าขวัญของหลักการพื้นฐานใน
การเตรียมออกนอกระบบ “พร้อมปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลง แฝงความกระตือรือร้นรับมือส่ิงใหม่ ให้เน้น
ความส าเร็จของงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ปราดเปรื่องคิดริเริ่ม เติมรักความก้าวหน้า และเสน่หา
องค์กร” 

๙.๖ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน /การอนุมัติ /การ
ตัดสินใจ โดยให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในเรื่อง
ของความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก 

ส่งเสริมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การอนุมัติ/การ
ตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานให้มีความ
คล่องตัวในการท างานให้บริการโดยไม่ยุ่งยาก 

๙.๑๐ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ เน้นผลการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการ
ให้โอกาสพัฒนาและสร้างความเป็นธรรม 

๙.๑๔ สร้างช่องทางการหารายได้เพื่อลดการพึ่งพา
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ 

สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาเพิ่ม
ช่องทางการหารายได้ในกรณีท่ีมีโอกาสและความเป็นไปได้ 

๙.๑๕ บริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความ
คุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาปรับ
ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นโดยไม่กระทบประสิทธิภาพของ
การท างาน 

 
 
 
 


