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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 

 
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2558 
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ส่วนที ่1 
สถานภาพปัจจุบัน 

1.  ประวัติของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่อาคาร 1, 3 และ 4 ในบริเวณวิทยาเขต
พณิชยการพระนคร (เดิม) 
ให้บริการการสอนด้านวิชาด้านศิลปศาสตร์แก่นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุดเริ่มต้นของคณะศิลปศาสตร์ 
อาจถือได้ว่ามีมายาวนานซึ่งเริ่มต้น ณ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร โดยเริ่มจากการเป็น “โรงเรียนประถมศึกษา
พิเศษภาษาอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์” 
ซ่ึงต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2443 โดยแต่เดิมจัดหลักสูตรสอนเน้นหนักไปในทาง “ภาษาอังกฤษ” เท่านั้น ต่อมาได้
เพ่ิม “วิชาเสมียนพนักงาน, วิชาค้าขาย และการบัญชี” 
ตามแผนการศึกษาใหม่ พ.ศ.2452 ของกระทรวงธรรมการ (ชื่อเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ) 
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ได้รับการยกระดับขึ้นเป็น “วิทยาลัยพณิชยการพระนคร” ในสังกัดกรม
อาชีวศึกษา 
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาเขตพณิชยการพระนคร” ในสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล” 
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ได้รับการสถาปนาและแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 มหาวิทยาลัย 
และวิทยาเขตพณิชยการพระนคร เข้าสังกัดใน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” 
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในแปด 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. วัชระ โพธิ
สรณ ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งให้  นายภคพนธ์ ศาลาทอง  ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. วัชระ โพธิ
สรณ์  
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คนปัจจุบัน 
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
การทอ่งเที่ยว (Tourism)               การโรงแรม (Hospitality) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (English for International Communication) 
ภาษาไทยประยุกต์ (Arts Program in Applied Tha 
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คณะศิลปศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่ เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น  4 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 4  หลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 961  คน จ านวนอาจารย์รวมทั้งหมด 89.5 คน 
จ าแนกเป็นอาจารย์ 65.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน และศาสตราจารย์ - คน 
  
2.    สถานที่ตั้ง  

 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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(ตัวอย่าง) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะศิลปศาสตร์ 
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3.    วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ผู้น าทางปัญญา พัฒนาคนสู่โลกอาชีพ 
ปรัชญา (Philosophy) 
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนดี (ดีคุณธรรม ดีปัญญา ดีทักษะ) 
ปณิธาน (Determination) 
มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม  
ค่านิยมหลัก (Core Value) 
พัฒนาคน พัฒนางาน ท าอย่างมืออาชีพ 
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 
ผลิตผู้น าทางปัญญาในระดับสากล 
พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตภาคบริการ และ
ชุมชน 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ์ (Identity) 
1. ดีคุณธรรม 
2. ดีปัญญา 
3. ดีทักษะ 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและภาษาเข้มแข้งได้มาตรฐานสากล 
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางภาษา และศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
4.  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ของคณะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิเคราะห์หน่วยงานโดยใช้  SWOT Analysis สภาวะการปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การวิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น  2 ส่วน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน  และ การวิเคราะห์สถานการณ์จาก
ปัจจัยภายนอก โดยวิเคราะห์จากปัจจัยหลัก คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ 

4.1  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะอันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง  (Strengths) และจุดอ่อน  
(Weaknesses) ดังนี้ 

 

 

การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน งานของ
มหาวิทยาลัย ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 
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4.2  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 
การศึกษาสถานภาพสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นโอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 
 
 

5.  ข้อมูลทั่วไปของคณะ 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยยึดแนวด าเนินงานตามปรัชญา, วิสัยทัศน,์ ภารกิจ, เป้าหมายและกลยุทธ์ ตามพันธกิจหลัก คือ 
1. งานจัดการเรียนการสอน 
2. งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
3. งานบริหารจัดการ 
4. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5. งานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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5.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีจ านวนหลักสูตร ท่ีเปิด

สอนท้ังหมด4 หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จ านวนหลักสูตร 4 - - - - 

 
ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์. ปีการศึกษา 
2558  
 

คณะ/ระดับการศึกษา ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนปีของ

หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์  (จ านวน 4 หลักสูตร)  

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม 4 ปี 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ปี 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 4 ปี 

  หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว 4 ปี 
                   

ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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5.2  นักศึกษา    
 -  อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 89.5 คน  (ลาศึกษาต่อ 4 คน /ปฏิบัติงานจริง 85.5 คน) 
 -  อัตราส่วน อาจารย์ประจ าเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEI) : FTES =  

       ข้อมูลเพิ่มเติม  
 -  จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 961 คน  
 - อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 85.5  คน  (ลาศึกษาต่อ  4  คน / ปฏิบัติราชการจริง  85.5 คน) 
 - อัตราส่วน อาจารย์ (คน) : นักศึกษา (คน) โดยรวม =  

 

ข้อมูล FTES จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 
 

ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวมทั้งหมด ปริญญา
ตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 305 - - - 305 

2. สาขาวิชาการโรงแรม 313 - - - 313 

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ 262 - - - 262 

4. สาขาวิชาภาษาไทยฯ 81 - - - 81 

รวมทั้งสิ้น 961 - - - 961 
ข้อมูล จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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5.3   บุคลากร   
-อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์การค านวณ สกอ. จ านวนทั้งสิ้น 89.5 คน  
        (ลาศึกษาต่อ 4 คน / ปฏิบัติงานจริง  89.5  คน) 
-อาจารย์ผู้สอน จ านวนทั้งสิ้น 89.5 คน (ลาศึกษาต่อ 4 คน / ปฏิบัติงานจริง 89.5คน) 
 

ข้อมูลบุคลากรแบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.- 
ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ   54 1 - 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   25 4 - 
3 พนักงานราชการ    1 - - 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    1 - - 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก    - - - 
 รวมอาจารย์ประจ า  - -  

 
 
อัตราส่วนตามคุณวุฒิ และ อัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.- 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

 
11 74 3 65.5 23 1 0 
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ตารางท่ี 1 – 2   แสดงข้อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) สัดส่วนต าแหน่ง 

วิชาการ 
อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

คณะศิลปศาสตรื 
 

         
ข้าราชการ 54 10 43 1 1 54 31 22 1 - - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 33.5 9 30.5 - - 33.5 32.5 1 - - - 2 1 

พนักงานราชการ 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - 

รวม 89.5 13 73.5 3 3 89.5 65.5 23 1 - - 2 2 
 

หมายเหตุ      
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้างประจ าหลักสูตร       
      

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล   

 
 

5.4 บุคลากรสายสนับสนุน 
               

ประเภท 

บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
รวม 

 ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 1 1     

พนักงานมหาวิทยาลัย       

พนักงานราชการ 2      

ลูกจ้างประจ า 3      

ลูกจ้างช่ัวคราว 4 8     

รวม       

 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล   
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   5.5 งบประมาณ  
งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจุบันได้รับงบประมาณ เป็นหมวดเงินเดือน ,ค่าจ้างประจ า ,  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ , ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง , งบรายจ่ายอื่น , งบเงินอุดหนุน  และท่ีไม่ได้รับเลยคือ ค่าจ้างชั่วคราว 
รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
ตารางท่ี 1 – 5   แสดงงบประมาณประจ าปีของคณะศิลปศาสตร ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และ พ.ศ. 2559  
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2559  

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 31,413,600 32,938,200 25,242,156.67 
งบด าเนินงาน 4,900,000 4,736,400 3,991,654.63 
งบลงทุน 4,000,000 37,354,000 - 
รายจ่ายอื่น  1,583,900 992,000 320,251 
งบเงินอุดหนุน  15,153,400 16,661,300 13,772,680 

รวมท้ังสิ้น 57,050,900 92,981,900 43,276,742.30 
ค่าเสื่อมราคา 159,632.65 4,461,440.87 - 

รวมค่าเสื่อมราคา 159,362.65 4,461,440.87 - 
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)    

หมายเหต ุ  - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ่มระหว่างปีและเป็นรายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว) 
           - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 

งบประมาณเงินรายได ้  เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย  จัดสรรให้กบัหน่วยงานในสังกัด โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559   
จ าแนกประเภทรายจ่าย  ของ คณะศิลปศาสตร ์

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2559  
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบเงินอุดหนุน 200,000 230,000 230,000 

รายจ่ายอื่น ๆ  2,399,650 2,248,650 483,482.90 

งบกลาง 1,414,190 1,415,530 390,220 

เงินสมทบสถาบัน 14,412,530 16,042,130 - 

รวมท้ังสิ้น 18,426,370 19,936,370 1,103,702.90 

ค่าเสื่อมราคา 1,386,193.35 3,787,782.29  

รวมค่าเสื่อมราคา 1,386,193.35 3,787,782.29  

งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)    

 หมายเหต ุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 
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5.6  อาคาร สถานที่ 
 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ ระนคร มีอาคารสถานที่ ตามพื้นที่ด าเนินงา นของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ 

    
 


