
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการประจ าปี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพตอบสนองทักษะการท างานแห่งอนาคต  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
พัฒนาหลักสตูรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

1.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ 
2.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
3.โครงการพัฒนาหลักสตูรให้ได้รบัรองตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาต ิ
4.โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษา และรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
5.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่เพื่อการพัฒนาองค์กร 

1-1-01 ร้อยละนิสติปรญิญาตรี
ที่ได้รับเป็นไปตามแผนการรับ  
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 

1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี
 
 

1-1-02 ร้อยละนิสติ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดเ้ป็นไปตาม
แผนการรับ 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 

1.หัวหน้าสาขา 
2.ประธานหลักสูตร 

พ.ค.65 
 

1-1-03 ร้อยละของบัณฑติที่ได้
งานท า/ประกอบอาชีพภายใน 1 
ปี 

ร้อยละ 60 
 

1.หัวหน้าสาขา 
2.ประธานหลักสูตร 
 

พ.ค.65 
 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
2.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
3.โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชีพ 
4.โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติการด้านการจดัการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 
5.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งประสบการณ์วิชาชีพแก่
นิสิต 
6.โครงการการพัฒนาสมรรถนะทกัษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล 

1-1-04 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับคะแนน 
4.2 (คะแนน
เต็ม 5)  

ประธานหลักสตูร ตลอดป ี
 

1-1-05 จ านวนหลักสูตรทีมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ข้ามศาสตร ์

1 หลักสูตร  1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี
 



7.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
8.โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติการด้านการจดัการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 
9.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
10.ค่าใช้จ่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 
11.โครงการฝึกปฏิบัติการทัวร์จ าลอง* 
12.โครงการ study in aboard/Internship** 
1.ค่าใช้จ่ายความร่วมมือกับสถาบนัในต่างประเทศ 
2.โครงการฝึกปฏิบัติการทัวร์จ าลอง* 
3.โครงการ study in aboard/Internship** 

1-1-06 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

0 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี

หลักสตูรที่มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพให้บัณฑิตมีความรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ ท่ีพร้อมต่อการ
ท างานในอนาคต และสอดคล้องกบั
ผู้เรยีนยุค Digital Native 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
2.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
3.โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชีพ 
4.โครงการเตรียมความพร้อมและน าเสนอการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศกึษา 5.โครงการพัฒนา
และเสรมิสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต 

1-1-07 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
ด าเนินการร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

2 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี

1-1-08 จ านวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีนสิิตเข้าร่วมสห
กิจศึกษา 

2 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี

พัฒนาหลักสตูรให้ได้รับการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาต ิ

1.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ 
2.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
3.โครงการพัฒนาหลักสตูรให้ได้รบัรองตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาต ิ
4.โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษา และรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

1-1-09 จ านวนหลักสูตรที่ไดร้ับ
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิ

0 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี



5.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่เพื่อการพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์  2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนผ่านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
การพัฒนาความรู้ สมรรถนะ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคณุค่าของประเทศ 
และตอบสนองต่อทิศทางการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
2.โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร3.
โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
4.โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชีพ 
5.โครงการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์และความเป็นมาของ
ชาติไทยยุครัตนโกสินทร ์
4.โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 
6.โครงการการพัฒนาสมรรถนะทกัษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล 
7.โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 
8.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นิสิต  
9.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
10.โครงการเตรียมความพร้อมและน าเสนอการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศกึษา   
11.โครงการฝึกปฏิบัติการทัวร์จ าลอง*   

1-2-01จ านวนหลักสูตรที่ทุก
รายวิชามีการจัดการศึกษาแบบ 
Active learning  
 
 

  1 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 
 

ตลอดป ี
 

1-2-02 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการศึกษาบรูณาการกับการ
ท างาน 

  2 หลักสูตร 1.หัวหน้าสาขา 
2.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี



พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นแบบโมดลู
เพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 

- 1-2-03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น
แบบโมดลู เพื่อรองรับการเรยีนรู้
ทุกช่วงวัย 

  0 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี

พัฒนาผู้เรียนท้ังทางร่างกาย จติใจ 
และฝึกใหม้ีความคดิสร้างสรรค์ 
การใช้ ICT เสริมทักษะให้กับตัวเอง
ได้แบบ Lifelong learner 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
2.โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร3.
โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
4.โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชีพ 
5.โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 
6.โครงการการพัฒนาสมรรถนะทกัษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล 
7.โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 
8.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นิสิต  
9.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
10.โครงการเตรียมความพร้อมและน าเสนอการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศกึษา   
11.โครงการฝึกปฏิบัติการทัวร์จ าลอง* 

1-2-04 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
เสรมิสร้างทักษะทางปัญญาให้กับ
ผู้เรยีน 

  2 หลักสูตร รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ตลอดป ี

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน/นอกห้องเรยีน ให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการ
จัดการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (งบลงทุน) 

1-2-06 คะแนนความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศการเรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

ระดับคะแนน 
4 (คะแนนเต็ม 
5) 

1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 

พ.ค.66 

พัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เกดิ
กระบวนการคดิรเิริ่มสร้างสรรค์

1.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นิสิต  

1-2-08 จ านวนรางวัลหรือ
ประกาศเกยีรตคิุณที่นิสิตได้รับ

1 รางวัล รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ตลอดป ี



 

 

 

 

 

 

 

ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้และ
สนับสนุนส่งเสริมให้ประกวด/
น าเสนอผลงาน/แข่งขันทางวิชาชีพ
ทุกระดับ 

2.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

จากการประกวด/น าเสนอผลงาน/
แข่งทันทางวิชาชีพในระดับชาติ/
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นองค์กรการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์  2 การบริหารส่วนงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธภิาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงานคุณภาพการศึกษาที่เปน็
เลิศ 

1.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรม
หาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ 
2.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
3.โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษา และรับการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 
4.โครงการพัฒนาหลักสตูรให้ได้รบัรองตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาต ิ
5.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่เพื่อการพัฒนาองค์กร
  

2-1-04 ผลการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานของส่วน
งาน 
 
 

เข้าร่วมการ
ประเมิน 
Screening 
EdPEX 200 

1.คณบด ี
2.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
3.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4.EdPEx Team 
 

ตลอดป ี
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์  1 บริการวิชาการเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนมกีารพัฒนาที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจยั และน าองค์
ความรู้ที่เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากการให้บริการวิชาการกลับมา
ใช้ประโยชน์ในช้ันเรียนหรือการ
วิจัย 

1.โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม (งบประมาณส่วน
งาน) 
2.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-Degree) หลักสตูร
ประกาศนียบตัรการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal** 
 
 
 
 

3-1-02 จ านวนโครงการบรหิาร
วิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย  

2 โครงการ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 
 
 
 

3-1-03 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์และข้ามหน่วยงาน 

1 โครงการ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์  2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนผ่านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
การพัฒนาความรู้ สมรรถนะ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคณุค่าของประเทศ 
และตอบสนองต่อทิศทางการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
2.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
3.โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัตกิารภาคสนามเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพือ่งานอาชีพ 
4.โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบิัติการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 
5.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นิสิต 
6.โครงการเตรียมความพร้อมและน าเสนอการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศกึษา 

1-2-02 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการศึกษาบรูณาการกับการ
ท างาน 

 2 หลักสูตร 1.หัวหน้าสาขา 
2.ประธานหลักสูตร 

ต.ค.65 
 
 
 

พัฒนาผู้เรียนท้ังทางร่างกาย จติใจ 
และฝึกใหม้ีความคดิสร้างสรรค์ 
การใช้ ICT เสริมทักษะให้กับตัวเอง
ได้แบบ Lifelong learner 

1.โครงการเข้าร่วม SWU Open House และเผยแพร่
ผลงานคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
2.โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการ
ปรับตัวของนิสิตส าหรับการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 
3.โครงการปฐมนเิทศ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
4.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งประสบการณ์วิชาชีพ
แก่นิสิต 
5.โครงการการพัฒนาสมรรถนะทกัษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล 
6.โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
7.โครงการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร  

1-2-04 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
เสรมิสร้างทักษะทางปัญญาให้กับ
ผู้เรยีน 

2 หลักสูตร รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ตลอดป ี
 



8.ค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมนิสติ 
9.โครงการฝึกปฏิบัติการทัวร์จ าลอง* 

มีระบบและกลไกในการใหจ้ัดหา
และสนบัสนุนทุนการศึกษาที่
เพียงพอต่อผู้เรยีน 

1.เงินอุดหนุนส าหรับนิสติ (ทุนการศึกษา) 
2.ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนกิจกรรมนสิิต 

1-2-05 ร้อยละของจ านวน
ทุนการศึกษาต่อจ านวนผู้ขอ
ทุนการศึกษาทุกประเภท 

ร้อยละ 60 รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ตลอดป ี
 

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน/นอกห้องเรยีน ให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการ
จัดการศึกษา 

1.ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สือ่โสตทัศนูปกรณ์ (งบ
ลงทุน) 
2.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่เพื่อการพัฒนาองค์กร 

1-2-06 คะแนนความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศการเรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

ระดับคะแนน 
4 (คะแนนเต็ม 
5) 

1.รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
2.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 

พ.ค.66 

พัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมให้เกดิ
การพัฒนาร่างกาย จิตใต สุขภาวะ
ให้กับผู้เรยีน 

1.ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนกิจกรรมนสิิต 
1.1 โครงการพี่บัณฑติน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม 
ครั้งท่ี 5 
1.2 โครงการเข้าร่วม SWU GAMES 
1.3  โครงการส่งเสริมสุขภาวะนิสติ 
1.4 โครงการเข้าร่วมงานส าคญัเพือ่สืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีไทย  
1.5 โครงการค่ายแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อคณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.โครงการการพัฒนาสมรรถนะทกัษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

1-2-07 คะแนนความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้เรยีน 

ระดับคะแนน 
4 (คะแนนเต็ม 
5) 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

พ.ค.66 

พัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เกดิ
กระบวนการคดิรเิริ่มสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้และ
สนับสนุนส่งเสริมให้ประกวด/
น าเสนอผลงาน/แข่งขันทางวิชาชีพ
ทุกระดับ 

1-2-08 จ านวนรางวัลหรือ
ประกาศเกยีรตคิุณที่นิสิตได้รับ
จากการประกวด/น าเสนอผลงาน/
แข่งทันทางวิชาชีพในระดับชาติ/
นานาชาติ 

1 รางวัล รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ตลอดป ี
 

ทบทวนทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การท างาน 
(reskill/upskill/brushed-up) 
ให้กับศิษย์เก่า 

1.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่เพื่อการพัฒนาองค์กร 
2.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-Degree) หลักสตูร

1-2-09 จ านวนของศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัล/ระดับชาติและ
นานาชาติ/การประกาศเชิดชู
เกียรต ิ

1 คน รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 



ประกาศนียบตัรการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal** 
3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม(แบบหา
รายได้)** 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์  1.บริการวิชาการเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนมกีารพัฒนาที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจยั และน าองค์
ความรู้ที่เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากการให้บริการวิชาการกลับมา
ใช้ประโยชน์ในช้ันเรียนหรือการ
วิจัย 

1.โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม (งบประมาณส่วน
งาน) 
2.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-Degree) หลักสตูร
ประกาศนียบตัรการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal** 
3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม(แบบหา
รายได้)** 

3-1-01 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมทีส่อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาตแิละ/หรือเปา้หมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ตามหลัก 
University Social Engagement 

2 โครงการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

ส.ค.66 
 

 

3-1-02 จ านวนโครงการบริหาร
วิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 

2 โครงการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

ส.ค.66 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่งเสริมให้เกิดกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและสังคมกบั
มหาวิทยาลยั 

1.โครงการอนุรักษส์ืบสานและสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศลิปะ : กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
พระพุทธศาสนา 
2.โครงการวันไหว้ครู ระลึกพระคณุคร ู
3.โครงการอนุรักษส์ืบสานและสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศลิปะ : เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์
4.โครงการวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3-2-01 จ านวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการร่วมกบั
พันธกิจของส่วนงาน 

2 โครงการ 
 

1.รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบรกิาร
วิชาการ 

ส.ค.66 
 
 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2565 

ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์ 4 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อประเด็นเพ่ือการพัฒนาที่ส าคัญท่ีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
สนับสนุนระบบนิเวศการวิจัยให้กับ
นักวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ ด้านวิชาการและ
วิจัย 
2.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
3.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 
4.กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
5.กิจกรรมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
6.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความ
คาดหวังจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มเพื่อการพัฒนา
องค์กร 6.กิจกรรมสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา 
(เบิกจ่ายจากงบด าเนินการ) 
7.ค่าใช้จ่ายในการเจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ 
8.กิจกรรมการจัดการความรู้* 

1-4-01 จ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่บน
ฐานข้อมูล SCOPUS 

8 ผลงาน 
 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 

ตลอดป ี
 
 

1-4-02 ร้อยละของจ านวนผลงานตีพิมพ์
งานวิจยัในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมลู SCOPUS 
ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนกัวิจัยขา้มสถาบันต่อ
ผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด 

ร้อยละ 10 
 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ ตลอดป ี
 

1-4-03 ร้อยละจ านวนผลงานตีพมิพ์
งานวิจยัในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมลู SCOPUS 
ที่อยู่ใน Q1 และ Q2 ต่อจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมลู SCOPUS 

ร้อยละ 40 รองคณบดฝี่ายวิชาการ ตลอดป ี
 

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และ
พัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

S4-04 จ านวนผลงานวิจยัที่ยื่นขอรับการ
จดทะเบียนทรัพย์สนิทางปญัญา  
(สิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร) 

ผลงาน - รองคณบดฝี่ายวิชาการ ตลอดป ี
 

      
ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์ 5.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ SDG และ BCG 

สนับสนุนการวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ประเด็นส าคญัของโลก ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ SDG และ BCG 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ ด้านวิชาการและ
วิจัย 
2.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
3.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 
4.กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

1-5-01 ร้อยละของจ านวน
โครงการที่ตอบสนองต่อประเด็น
ส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ SDG และ BCG 

ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 
 

ตลอดป ี
 
 
 

 
 
 



5.กิจกรรมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
6.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและความ
คาดหวังจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มเพื่อการพัฒนา
องค์กร 6.กิจกรรมสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา 
(เบิกจ่ายจากงบด าเนินการ) 
7.ค่าใช้จ่ายในการเจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ 
8.กิจกรรมการจัดการความรู้* 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นองค์กรการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ 1. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะตอบสนองการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากรตาม core competency 
และสนบัสนุนระบบนิเวศการ
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามก้าวหน้า
ตามสายวิชาชีพ 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ ด้านวิชาการและ
วิจัย 
2.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
3.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 
4.กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
5.กิจกรรมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 

2-2-01 ร้อยละของจ านวนบุคลากร
สายวิชาการที่ไดร้ับการพัฒนาด้าน
การจดัการวิจัย 

ร้อยละ 80 
 
 
 

1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
 
 

ตลอดป ี
 
 
 
 

 
 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นองค์กรการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ 2. มีระบบการจัดการความรู้ และการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนงาน 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนนุ
ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการไดร้ับการอบรม 
พัฒนาศัยภาพตามวิชาชีพและใหม้ี
การจัดการความรู้เป็นคลังสถาบัน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ด ี

1.กิจกรรมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
2.กิจกรรมสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา 
(เบิกจ่ายจากงบด าเนินการ) 
3.กิจกรรมการจัดการความรู้* 

2-2-06 จ านวนองค์ความรู้ที่เกดิการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
เป็นคลังความรู ้

1 เรื่อง 
 
 
 

1.รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
2.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
 

ตลอดป ี
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 1. บริการวิชาการเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนมกีารพัฒนาที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จัดโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และน าองค์ความรู้ทีเ่กิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ให้บริการวิชาการกลับมาใช้
ประโยชน์ในช้ันเรยีนหรือการวิจัย 

1.โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม (งบประมาณส่วน
งาน) 
2.โครงการ อพ.สธ. มศว 

3-1-01 จ านวนโครงการบรกิาร
วิชาการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ตามหลัก 
University Social Engagement 

2 โครงการ 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
 

ตลอดป ี
 
 
 
 

3-1-02 จ านวนโครงการบรหิาร
วิชาการที่มีการบรูณาการร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจยั 

2 โครงการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2565 

ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพตอบสนองทักษะการท างานแห่งอนาคต 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
พัฒนาหลักสตูรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

1.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ 
2.โครงการปรับปรุงและวิพากษ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
3.โครงการพัฒนาหลักสตูรให้ได้รบัรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาต ิ
4.โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา และรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 25655. 
5.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
และความคาดหวังจากผู้มสี่วนไดส้ว่น
เสียทุกกลุม่เพื่อการพัฒนาองค์กร 

1-1-03 ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท า/
ประกอบอาชีพภายใน 1 ปี 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 
 
 

มิ.ย.66 
 
 

1-1-04 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ระดับคะแนน 
4.2 (คะแนน
เต็ม 5) 

1.หัวหน้าสาขา 
2.ประธานหลักสูตร 

มิ.ย.66 
 

พัฒนาหลักสตูรให้ได้รับการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาต ิ

1-1-09 จ านวนหลักสูตรที่ไดร้ับการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาต ิ

0 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี

      
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นองค์กรการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ 1 การบริหารส่วนงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธภิาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1.ระบบและกลไกการก ากับติดตาม
การบริหารมหาวิทยาลัยใหม้ี

1.โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา และรับการ

2-1-01 ระบบและกลไกการก ากับติดตาม
การบริหารส่วนงานให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มีระบบและ
กลไก 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงาน
คณบด ี

ตลอดป ี



ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
2.โครงการพัฒนาหลักสตูรให้ได้รบัรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาต ิ
3.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มุ่งสู่
องค์กรการเรยีนรู้ที่มสีมรรถนะสูง 
4.โครงการรณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการ
ด าเนินชีวิตหรือการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรและนสิิต  
5.โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
และความคาดหวังจากผู้มสี่วนไดส้ว่น
เสียทุกกลุม่เพื่อการพัฒนาองค์กร  
6.โครงการวันสถาปนาคณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
7.โครงการอนุรักษส์ืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ : 
กิจกรรมอนรุักษ์สืบสานวัฒนธรรมการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย 
8.กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงานเพื่อ
จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานและมาตรฐาน
กระบวนการงาน* 
9.กิจกรรมการจัดการความรู้* 

2-1-02 ระดับคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 
และผูบ้ริหารส่วนงาน 

ระดับคะแนน 
4.1 (คะแนน
เต็ม 5) 

รองคณบดฝี่ายบริหาร  

2-1-03 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรทุกระดับต่อการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของส่วนงาน 

ระดับคะแนน 
4.1 (คะแนน
เต็ม 5) 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงาน
คณบด ี

ส.ค.66 

2-1-04 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงานของส่วนงาน 

เข้าร่วมการ
ประเมิน 
Screening 
EdPEX 200 

1.คณบด ี
2.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
3.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4.EdPEx Team 

ต.ค.66 

  
 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นองค์กรการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ 2 บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะตอบสนองการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 



มีระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากรตาม core competency 
และสนบัสนุนระบบนิเวศการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความก้าวหน้าตามสาย
วิชาชีพ 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ 
ด้านวิชาการและวิจัย 
2.โครงการส่งเสริมการพัฒนาหนังสือ 
และต าราของคณาจารย์ 
3.โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของส
หราชอาณาจักร  
4.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
5.กิ จ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ทุ น อุ ด ห นุ น
โครงการวิจัยสถาบัน 
6.กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
7.กิจกรรมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
8.กิจกรรมสนับสนุนการอบรม ประชุม 
สัมมนา (เบิกจ่ายจากงบด าเนินการ) 
9.กิจกรรมพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

2-2-01 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 80 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 

ตลอดป ี

2-2-02 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการ
วิจัย 

ร้อยละ 80 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 

ตลอดป ี

2-2-03 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 35 รองคณบดฝี่ายวิชาการ ตลอดป ี

2-2-04 ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการพัฒนาทางวชิาชีพ 

ร้อยละ 80 1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงาน
คณบด ี

ตลอดป ี

2-2-05 ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทีม่ีต าแหน่งวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 10 1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงาน
คณบด ี

ตลอดป ี

      
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เป็นองค์กรการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ 3 มีระบบการจัดการความรู้ และการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนงาน 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1.มีระบบและกลไกส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายปฏิบตัิการไดร้ับการอบรม 
พัฒนาศัยภาพตามวิชาชีพและใหม้ี
การจัดการความรู้เป็นคลังสถาบัน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ด ี

1.กิจกรรมการให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยสถาบัน 
2.กิจกรรมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
3.กิจกรรมสนับสนุนการอบรม ประชุม 
สัมมนา (เบิกจ่ายจากงบด าเนินการ) 
4.กิจกรรมพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ของบุุคลากรสายปฏิบัติการ* 

2-2-06 จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเป็น
คลังความรู ้

1 เรื่อง 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 

ตลอดป ี



 

2.ระบบและกลไกการก ากับ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานตามพันธ
กิจของส่วนงานด้วยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม เสริมสรา้งก าลังใจ 
ความรัก ความผูกพันต่อส่วนงาน 

5.กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงานเพื่อ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและมาตรฐาน
กระบวนการงาน* 
6.กิจกรรมการจัดการความรู้* 
7.กิจกรรม 5ส และประหยัดพลังงาน* 
8.ค่าใช้จ่ายในการเจรจาความร่วมมือ 
ณ ต่างประเทศ 

2-2-07 ระดับความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับคะแนน 
4.01 (คะแนน
เต็ม 5) 

รองคณบดฝี่ายบริหาร มิ.ย.66 

3.การด าเนินงานตามนโยบาย 
Green University และกิจกรรม
พัฒนาสู่ความยั่งยิน SDG4 SDG7 
SDG11 

2-2-08 การด าเนินการเพื่อให้
มหาวิทยาลยัมีล าดับ Green University 
Ranking 

มีการ
ด าเนินการ
และรายงาน
ผลเพื่อให้
มหาวิทยาลยัมี
ล าดับทีสู่งขึ้น 

รองคณบดฝี่ายบริหาร ตลอดป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 1 บริการวิชาการเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนมกีารพัฒนาที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1.จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจยั และน าองค์
ความรู้ที่เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากการให้บริการวิชาการกลับมาใช้
ประโยชน์ในช้ันเรยีนหรือการวิจัย 

1.โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
(งบประมาณส่วนงาน) 
2.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 
เพื่อการมีงานท าและเตรียมความ
พร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-
Degree) หลักสูตรประกาศนียบตัร
การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New 
Normal** 
3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม(แบบหารายได้)** 
 

3-1-01 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
(SDGs) ตามหลัก University Social 
Engagement 

2 โครงการ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่งเสริมให้เกิดกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและสังคมกบั
มหาวิทยาลยั 

1.โครงการอนุรักษส์ืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ : 
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และพระพุทธศาสนา 

3-2-01 จ านวนโครงการศลิปวัฒนธรรมที่
บูรณาการร่วมกบัพันธกิจของส่วนงาน 

2 โครงการ 
 
 
 
 

1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริการ
วิชาการ 

ส.ค.66 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2565 
ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนผ่านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นแบบโมดลู
เพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 

1.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-Degree) หลักสตูร
ประกาศนียบตัรการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal 
2.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (แบบหา
รายได้) 

1-2-03 จ านวนหลกัสตูรระยะสั้น
แบบโมดลู เพื่อรองรับการเรยีนรู้ทุก
ช่วงวัย 

0 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ตลอดป ี
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 1 บริการวิชาการเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนมกีารพัฒนาที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจยั และน าองค์
ความรู้ที่เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากการให้บริการวิชาการกลับมา
ใช้ประโยชน์ในช้ันเรียนหรือการ
วิจัย 

1.โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม (งบประมาณส่วน
งาน) 
2.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-Degree) หลักสตูร
ประกาศนียบตัรการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal** 
3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม(แบบหา
รายได้)** 

3-1-01 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมทีส่อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาตแิละ/หรือเปา้หมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ตามหลัก 
University Social Engagement 

2 โครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 

3-1-02 จ านวนโครงการบริหาร
วิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 

2 โครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 

3-1-03 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการขา้ม
ศาสตร์และข้ามหนว่ยงาน 

1 โครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่งเสริมให้เกิดกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและสังคมกบั
มหาวิทยาลยั 

1.โครงการอนุรักษส์ืบสานและสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศลิปะ : กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
พระพุทธศาสนา 
2.โครงการวันไหว้ครู ระลึกพระคณุคร ู
3.โครงการอนุรักษส์ืบสานและสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศลิปะ : เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์
4.โครงการวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
5.โครงการอนุรักษส์ืบสานและสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศลิปะ : กิจกรรมอนุรักษส์ืบสานวัฒนธรรมการแต่ง
กายด้วยผา้ไทย 
6. โครงการจัดท าแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมนิสติ (โครงการ
เข้าร่วมงานส าคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย) 

3-2-01 จ านวนโครงการ
ศิลปวฒันธรรมที่บูรณาการรว่มกบั
พันธกิจของส่วนงาน 

2 โครงการ 1.รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
2.ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริการ
วิชาการ 

ส.ค.66 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 3 บริการวิชาการเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนมกีารพัฒนาที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจยั และน าองค์
ความรู้ที่เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากการให้บริการวิชาการกลับมา

1.โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม (งบประมาณส่วน
งาน) 
2.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 

3-1-01 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมทีส่อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาตแิละ/หรือเปา้หมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ตามหลัก 
University Social Engagement 

2 โครงการ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 



ใช้ประโยชน์ในช้ันเรียนหรือการ
วิจัย 

หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-Degree) หลักสตูร
ประกาศนียบตัรการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal** 
3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม(แบบหา
รายได้)**  

3-1-02 จ านวนโครงการบริหาร
วิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 

2 โครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 

โครงการ อพ.สธ. มศว 3-1-03 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการขา้ม
ศาสตร์และข้ามหนว่ยงาน 

1 โครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 4 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่งเสริมให้เกิดกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและสังคมกบั
มหาวิทยาลยั 

1.โครงการอนุรักษส์ืบสานและสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศลิปะ : กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
พระพุทธศาสนา 

3-2-01 จ านวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการร่วมกับ
พันธกิจของส่วนงาน 

2 โครงการ 
 
 
 

รองคณบดฝี่ายบริหารผู้ช่วย
คณบดฝี่ายบริการวิชาการ 

ส.ค.66 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 
ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพตอบสนองทักษะการท างานแห่งอนาคต 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
พัฒนาหลักสตูรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิาร
ภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
2.โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัตกิาร
ภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
3.โครงการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์และ
ความเป็นมาของชาตไิทยยุค
รัตนโกสินทร ์

1-1-05 จ านวนหลักสูตรทีมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ข้ามศาสตร ์

 1 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

พ.ย.65 
 

หลักสตูรที่มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพให้บัณฑิตมีความรู้ 
สมรรถนะ ทักษะ ท่ีพร้อมต่อการ
ท างานในอนาคต และสอดคล้อง
กับผู้เรยีนยุค Digital Native 

1-1-07 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
ด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการ 

  2 หลักสูตร 1.รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าสาขา 
3.ประธานหลักสูตร 

ส.ค.66 

 
ยุทธศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมชัน้น าในระดบัสากล 
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนผ่านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
การพัฒนาความรู้ สมรรถนะ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคณุค่าของประเทศ 
และตอบสนองต่อทิศทางการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิาร
ภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
2.โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัตกิาร
ภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 
3.โครงการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์และ
ความเป็นมาของชาตไิทยยุค
รัตนโกสินทร ์

1-2-01จ านวนหลักสูตรที่ทุกรายวชิามี
การจัดการศึกษาแบบ Active learning 

1 หลักสูตร รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 
ประธานหลักสตูร 

ตลอดป ี
 

1-2-02 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดั
การศึกษาบูรณาการกับการท างาน 

2 หลักสูตร หัวหน้าสาขา 
ประธานหลักสตูร 

ตลอดป ี
 

พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นแบบโมดลู
เพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 

1-2-03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นแบบ
โมดลู เพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 

  0 หลักสูตร รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 
ประธานหลักสตูร 

ตลอดป ี
 

พัฒนาผู้เรียนท้ังทางร่างกาย จติใจ 
และฝึกใหม้ีความคดิสร้างสรรค์ 

1-2-04 จ านวนหลักสูตรที่มีการ
เสรมิสร้างทักษะทางปัญญาให้กับผู้เรยีน 

2 หลักสูตร รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 
ประธานหลักสตูร 

ตลอดป ี
 



การใช้ ICT เสริมทักษะให้กับตัวเอง
ได้แบบ Lifelong learner 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติและ
การเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
5.โครงการฝึกปฏิบัติการทัวร์จ าลอง* 
6.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 
เพื่อการมีงานท าและเตรียมความ
พร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-
Degree) หลักสูตรประกาศนียบตัร
การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวยุค New 
Normal** 
7.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม** (แบบหารายได้) 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 1 บริการวิชาการเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับประเด็นส าคัญของโลก ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนมกีารพัฒนาที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จัดโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และน าองค์ความรู้ทีเ่กิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ให้บริการวิชาการกลับมาใช้
ประโยชน์ในช้ันเรยีนหรือการวิจัย 

1.โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
(งบประมาณส่วนงาน) 
2.โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 
เพื่อการมีงานท าและเตรียมความ
พร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
หลักสตูรประกาศนียบตัร (Non-
Degree) หลักสูตรประกาศนียบตัร
การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เพื่อ

3-1-01 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
(SDGs) ตามหลัก University Social 
Engagement 

2 โครงการ 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
 
 

พ.ย.65-ก.ค.66 

3-1-02 จ านวนโครงการบรหิารวิชาการที่
มีการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั 

2 โครงการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 



รองรับนักท่องเที่ยวยุค New 
Normal** 
3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม(แบบหารายได้)** 

3-1-03 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และข้าม
หน่วยงาน 

1 โครงการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
หัวหน้าสาขา 

พ.ย.65-ก.ค.66 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. บูรณาการองค์ความรู้สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ส่งเสริมให้เกิดกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและสังคมกบั
มหาวิทยาลยั 

1.โครงการอนุรักษส์ืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ : 
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และพระพุทธศาสนา 
2.โครงการวันไหว้ครู ระลึกพระคณุคร ู
3.โครงการอนุรักษส์ืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ : เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต ์
4.โครงการวันสถาปนาคณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
5.โครงการอนุรักษส์ืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ : 
กิจกรรมอนรุักษ์สืบสานวัฒนธรรมการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย 
6. โครงการจัดท าแผนงานสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกิจกรรม
นิสิต (โครงการเข้าร่วมงานส าคญัเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย) 

3-2-01 จ านวนโครงการศลิปวัฒนธรรมที่
บูรณาการร่วมกบัพันธกิจของส่วนงาน 

2 โครงการ 
 
 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าสาขาท่องเที่ยว 

ส.ค.65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


