
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

แผนปฏบิัติการประจ าปี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยเป็นสหสาขาวิชาที่มี
คุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. โครงการปฐมนเิทศ คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปี
การศึกษา 2565 
3.โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์:การพัฒนานิสติใหม่เพื่อสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 
4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโครงการ:
การเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนผู้
ควบคุมมลพิษ 
5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโครงการ:
การเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน
มัคคุเทศก์และการทดสอบวัดระดบัความรู้
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
6. โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและ
การปรับตัวของนิสติส าหรับการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
3.ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเรจ็การศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี 
 
 
 
4.จ านวนหลักสตูรที่มีความร่วมมอื
ด้านการจดัการศึกษา/ฝึกปฎิบัติ
ภาคสนามกับหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
5.ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนที่มีความหลากหลายของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
3.50 
 
 
ร้อยละ 50 
 
 
 
 
2 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

1. หลักสตูรมผีลการด าเนินการ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของ
การศึกษา ระดับอดุมศกึษาโดย
ใช้เกณฑ์การประเมนิ AUN – QA 
2. มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉลี่ยที่ 
4.30   
3. คณะฯ มีบณัฑติที่จบ
การศึกษาปีการศึกษา 2563 
จ านวน 117 คน มีงานท า
ภายใน 1 ปี 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.82 
4. คณะมีหลักสตูรมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสตูร วท.บ. และหลักสูตร 
ศศ.บ.   
5. มีจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดที่มีความหลากหลาย 
คิดเป็นร้อยละ 90 

 
 

บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

ไม่บรรล ุ
 
 
 

 
บรรล ุ

 
 
 
 

บรรล ุ
 

 



7.โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารว่มพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร 
8.โครงการเตรียมความพร้อมและน าเสนอการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา 
9.โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์:การบ่มเพาะนิสติสูค่วามเป็นเลิศ 
10.โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ และ
วิจัย 
11.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบตัิการ
ภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงคด์้านสิ่งแวดล้อมและการจดัการ
ทรัพยากร 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ ด้านการจัดการศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดของแผน 5 ตัวชี้วัด  ด าเนินการและบุรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์  2 มีความเป็นสหวิทยาการและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
2. พัฒนาการเรียนการสอนของ
นิสิตให้มีความเป็นสากล 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะด้าน
วิชาการและวิจัย 
2.โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์:การพัฒนาสมรรถนะทักษะ

1.ร้อยละจ านวนนิสิตที่มีผลการสอบ 
SWU300 มีคะแนนที่ดีขึ้น 
 

ร้อยละ 80 
 
 

1.มีผลการการสอบ 
SWU300คิดเป็นร้อยละ 100 
 

บรรล ุ
 



 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

  

การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็น
สากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 2 มีความเป็นสหวิทยาการและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ด้านการจัดการศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดของแผน 1 ตัวชี้วัด ด าเนินการและบรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 6 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1. พัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
วิชาการและเพิม่พูนทักษะทาง
วิชาชีพ 

1.โครงการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร 
2.โครงการเตรียมความพร้อมและน าเสนอการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา 
3.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งประสบการณ์
วิชาชีพแก่นิสิต 
4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโครงการ:
การเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนผู้
ควบคุมมลพิษ 
5.โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์:การบ่มเพาะนิสติสูค่วามเป็นเลิศ 
6.โครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2564 
7.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
8.เงินอุดหนุนส าหรับนิสติ 

1.ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของแหล่ง
ฝึกงาน/สหกิจศึกษาต่อคณุภาพของนิสิต 
 
 
3.ผลงานเผยแพร่ของนิสติในการประชุม
วิชาการระดับชาติขึ้นไปต่อนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังหมด  

ร้อยละ 20 
 
 

3.50 
 
 

 
ร้อยละ 20 

 

1. มีนสิิตทีจ่บการศึกษา 117 คน มงีาน
ท าภายใน 1 ปี จ านวน 14 คน คดิเปน็
ร้อยละ 38.8 
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของแหล่งฝึกงาน/สหกจิศึกษาต่อ
คุณภาพของนิสติเฉลีย่ที่ 4.30   
 
3.มีนิสติระดับบณัฑิตศึกษาเผยแพร่
ผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ านวน 11 คน ต่อนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาทั้งหมด จ านวน 
17 คนคดิเป็นร้อยละ 64.70  

ไม่บรรล ุ
 
 

บรรล ุ
 

 
 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
2.พัฒนาคุณลักษณะนสิิตให้เป็นผูม้ี
ความส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิาร
ภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค์ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
2.โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์: การพัฒนาภาวะผู้น าตามวิถี
ประชาธิปไตยและจิตส านึกสาธารณะ 
3.โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์:การพัฒนานิสติใหม่เพื่อสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 
4.โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค ์
5.โครงการวันไหว้ครู ร าลึกพระคณุคร ู

1.จ านวนโครงการที่นิสิตรเิริม่ด าเนินการ
ที่แสดงถึงความตระหนักการบริการให้
สังคมต่อโครงการทั้งหมด 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

1.มีจ านวนโครงการที่นิสิตแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนิสิต จ านวน 
2 โครงการต่อโครงการทั้งหมดของ
คณะ25 โครงการ คือ โครงการ
เสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ ดา้นสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว และ
โครงการพัฒนานสิิต ความเป็นผู้น า 
จิตส านึกสาธารณะ 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม ด้านการพัฒนานิสิต ก าหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ด าเนินการและบรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานิสิต มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 4 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 



 

 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนงานวจิยัเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับสงคมแบบสหสาขาวิชา 
เป้าประสงค์ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.สร้างและพัฒนาระบบเพื่อผลติผล
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 1.จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายในและภายนอกตามเกณฑ์ สกอ. 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

220,000 บาท 
 
 

คณะฯ ไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณการวิจยัแหล่งทุน
ต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจ า 
เป็นเงิน 197,023 บาท/คน/ปี 

ไม่บรรล ุ

2.การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ
ด้านวิชาการและวิจัย 

1.ร้อยละของค่าถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย
ของอาจารย์/นักวิจัยประจ าทีไ่ดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ต่อ
จ านวนอาจารย/์นักวิจัยประจ าทั้งหมด 
2.ผลงานวิจยัที่ได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 30 
 
 
 
2 ช้ินงาน 
 
 

1. ค่าถ่วงน้ าหนักคิดเป็น 
22.2*100/22 = 100.90 
 
 
2. มีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ

รับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานภายนอก จ านวน 2 

ช้ินงาน 

บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ
 
 

 

3.สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมอื
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ
ด้านวิชาการและวิจัย 

1.จ านวนโครงการวจิัยที่ร่วมกับสถาบันอื่นใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาติ (นบัตามสญัญาวิจัย) 

1 โครงการ 
 

มีโครงการวิจัยที่รว่มกับสถาบนั
อื่นในระดับชาติ จ านวน 1 
โครงการ  

บรรล ุ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนงานวจิยัเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับสงคมแบบสหสาขาวิชา 
เป้าประสงค์ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ด้านการวิจัย มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 4 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนงานวจิยัเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมแบบสหสาขาวิชา 
เป้าประสงค์ 2 มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยท่ีเน้นการบูรณาการตอบสนองปัญหาสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.ส่งเสรมิการท าวิจยัมุ่งเป้าแบบ
สาขาวิชา 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ
ด้านวิชาการและวิจัย 

1.จ านวนโครงการสหสาขาวิจัยทีม่ีโจทย์วิจัย
สอดคล้องกับปญัหาสังคมปัจจุบนั และ
สามารถช้ีน าสังคมต่อปญัหาทีเ่กิดขึ้น 

5 โครงการ 
 
 
 

มีจ านวนโครงการวิจัยจ านวน  
5 โครงการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสังคมปัจจุบัน คือ 
1.การมีส่วนร่วมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  ของ
ประชาชนในชุมชน 
Participation Solid Waste 
Management of People 
in Community 
2.รูปแบบการมสี่วนร่วมการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะสม  ของนักเรียนใน
โรงเรียนเขตชานเมือง 
Model of Participation 
Solid Waste Management 
in Student Urban 
3.การบริหารจัดการขยะแบบ
เบ็ดเสร็จขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  
4.การบริหารจัดการขยะแบบ
เบ็ดเสร็จขององค์การปกครอง

บรรล ุ



ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
ปทุมธานี  
5.การบริหารจัดการขยะแบบ
เบ็ดเสร็จขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบรุ ี

2.ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มี
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ
ด้านวิชาการและวิจัย 

1.ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ดร้ับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือฐานข้อมูลระดับชาติต่ออาจารย์
ประจ า 
2.จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการยกระดับ
ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 30 
 
 
 
1 ช้ินงาน 

-มีโครงการวิจยัที่ไดร้ับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ 
นานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 80 
ต่ออาจารย์ประจ า 
-มีผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการ
ยกระดับใหเ้ป็นทรัพยส์ินทาง
ปัญญาจ านวน 2 ช้ิน 

บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนงานวจิยัเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมแบบสหสาขาวิชา 
เป้าประสงค์ 2 มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยท่ีเน้นการบูรณาการตอบสนองปัญหาสังคม ด้านการวิจัย มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 7 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย การจัดการศึกษาอย่างบูรณาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ 1 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.สร้างและพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคมที่มี
คุณภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.โครงการฝึกอบรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน: อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ยุวมัคคุเทศก์และเรียนรูคุ้ณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
2.โครงการฝึกอบรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน: การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ตาม
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจด็) 

1.จ านวนโครงการที่มีการส ารวจความ
ต้องการและติดตามผลของชุมชนและมี
ประเด็นหัวข้อที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมที่ชัดเจน โดยมกีาร
ติดตามและการด าเนินการต่อเนื่องโดย
ชุมชน/สังคม 
2.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 60 
 

1.โครงการที่มีการส ารวจความ
ต้องการและติดตามผลของ
ชุมชนและมีประเด็นหัวข้อท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมที่ชัดเจน จ านวน 2 
โครงการ 
2.ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม ร้อยละ 85 

บรรล ุ
 
 
 
 
 

บรรล ุ



 
2.ส่งเสรมิการบรูณาการการจัด
การศึกษา งานวิจัยสู่การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน   

1.โครงการฝึกอบรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน: อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ยุวมัคคุเทศก์และเรียนรูคุ้ณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
2.โครงการฝึกอบรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน: การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ตาม
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจด็) 

1.จ านวนรายวิชา/งานวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการลกัษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

1 โครงการ 1.มีโครงการฝึกอบรมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน: 
อบรมเชิงปฏิบัติการยุว
มัคคุเทศก์และเรียนรู้คณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและโครงการ
ฝึกอบรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน:การประชุม
เชิงปฏิบัติการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ (ตามแผน
แม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่
เจ็ด) ที่มีการบรูณาการ
รายวิชาในหลักสูตร จ านวน 2 
โครงการ 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย การจัดการศึกษาอย่างบูรณาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ 1 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มกีารก าหนดตัวชี้วัดรวม 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย การจัดการศึกษาอย่างบูรณาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ 2 มีประสิทธิผลในการให้บริการที่ตอบสนองการพัฒนามิติทางสังคมของผู้รับบริการ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.เสริมสรา้งการให้บริการวิชาการที่
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ของกลุ่ ผู้รับบริการรวมถึงการท านุ
บ ารุงสืบสานวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความเขม็
แข็งของชุมชนและสังคม 

1.โครงการฝึกอบรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน: อบรมเชิง
ปฏิบัติการยุวมัคคเุทศก์และเรียนรู้
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.โครงการฝึกอบรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน: การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ตาม
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจด็) 

1.จ านวนโครงการบร ิการวิชาการท ี่
ตอบสนองความต ้องการของสังคมที่ท  าให ้
คุณภาพชีว ิต/เศรษฐก ิจ หร ือลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 

โครงการบร ิการวิชาการท ี่
ตอบสนองความต ้องการของ
สังคมทีท่  าให ้คุณภาพชีว ิต/
เศรษฐก ิจ หร ือลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม จ านวน 2 
โครงการ  

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย การจัดการศึกษาอย่างบูรณาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ 2 มีประสิทธิผลในการให้บริการที่ตอบสนองการพัฒนามิติทางสังคมของผู้รับบริการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 1
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มกีารก าหนดตัวชี้วัดรวม 4 ตัวชี้วดั ด าเนินการบรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 



แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 3 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.ส่งเสรมิพัฒนากิจกรรมและ
เผยแพรค่วามรูสู้่สาธารณะและ
ธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
พระพุทธศาสนา 

1.โครงการศึกษาดูงานและปฏิบัตกิาร
ภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
2.โครงการวันไหว้ครู ระลึกพระ
คุณคร ู
3.โครงการอนุรักษส์ืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ :เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต ์
4.โครงการวันสถาปนาคณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
5.โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์:การพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามวิถีประชาธิปไตยและ
จิตส านึกสาธารณะ 
6.โครงการอนุรักษส์ืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ :
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และพระพุทธศาสนา 

1.จ านวนโครงการที่มีการจัดการความรู ้
 
2.จ านวนโครงการที่ก่อให้เกดิการธ ารงรกัษา
ศิลปวฒันธรรม สืบสาน พระพุทธศาสนา 
และการให้บริการวิชาการ 
 
 
3.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการจดั
โครงการธ ารงรักษาศลิปวัฒนธรรม 
 

1 โครงการ 
 
1 โครงการ 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 

1.ยังไม่มีการด าเนินงาน 
 
2.มีจ านวน 3 โครงการที่
ก่อให้เกดิการธ ารงรักษา
ศิลปวฒันธรรม สืบสาน 
พระพุทธศาสนา และการ
ให้บริการวิชาการ 
3.ความพึงพอใจต่อการจดั
โครงการธ ารงรักษา
ศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 90 
 

ไม่บรรล ุ
 

บรรล ุ
 
 
 
 

       บรรลุ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 3 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 
แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 
แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 4 มีการก ากับดูแลการท างานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.น าผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
แผนการด าเนินงานและแผนการจดั
กิจกรรม  

1.โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา และรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.ร้อยละของจ านวนเรื่อง/ประเดน็ท่ีมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
และน ามาปรับปรุงในแผนพัฒนาคณุภาพ/
แผนปฏิบัติการประจ าปตี่อข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 
 
 

คณะมีการน าประเด็นที่มี
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินมา
ปรับปรุงในแผนพัฒนา
คุณภาพ/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในทุกประเด็นต่อ
ข้อเสนอแนะทั้งหมดคดิเป็น 
ร้อยละ 100 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 4 มีการก ากับดูแลการท างานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประสิทธิภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มกีารก าหนดตัวชี้วัดรวม 
1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
แผนปฏิบัติการด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1 มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.บริหารงานโดยยดึหลักธรรมา      
ภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

1.โครงการเข้าร่วม SWU Open 
House และเผยแพรผ่ลงานคณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.ระดับของความพึ่งพอใจของการรับ
บริการตา่งๆ ตามพันธกิจของคณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จากผู้มสี่วนไดส้่วนเสียในกลุ่ม
ต่างๆ  

ไม่ต่ ากว่า3.51 1.ความคาดหวังของการรับ
บริการตา่งๆ ตามพันธกิจของ
คณะจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียใน
กลุ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 

บรรล ุ

2.ก าหนดนโยบายการพัฒนาและ
การขับเคลื่อนให้บรรลุตามแผน 
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ  

1.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี มุ่งสู่
องค์กรการเรยีนรู้ที่มสีมรรถนะสูง 

1.ร้อยละของจ านวนโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการต่อ
จ านวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 80 โครงการที่บรรลตุาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด 
รายงานรอบ 6 เดือน ร้อยละ 
83.87 

บรรล ุ



3.การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
สวัสดิการ และสุขภาวะที่ดีของ
บุคลากรและนสิิตทุกระดับ 

1.เงินอุดหนุนส าหรับนิสติ 
2เงินอุดหนุนส าหรบัพัฒนาบุคลากร
ของส่วนงานตนเอง 
3.โครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

1.จ านวนโครงการเพื่อเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ สวัสดิการ และสุขภาวะทีด่ีของ
บุคลากร 

1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 

1.มีโครงการเพื่อเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และ
สุขภาวะที่ดีของบุคลากร 
จ านวน 2 โครงการ คือ
โครงการให้ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร และโครงการปัจฉมิ
นิเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2564 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1 มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้านการส่งเสริมระบบบริหาร มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 3
ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 2 บริหารรายได้และงบประมาณเพ่ือความยั่งยืน 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.การวางแผนวิเคราะห์
งบประมาณและการเบิกจ่ายให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ยดื
หยุดต่อการเปลีย่นแปลง 

1.โครงการประชุมตดิตามการใช้จา่ย
งบประมาณ 

1.ร้อยละของงบประมาณทีไ่ดร้ับการ
จัดสรร 
 
2.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณต่อ
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 
 
3.รายงานฐานะทางการเงินของ
หน่วยงานเมื่อสิ้นปีบญัช ี

ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 
4 ครั้ง 

1. .คณะมีงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 
100 
2.การเบิกจ่ายงบประมาณต่อ
งบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรร ร้อยละ 82.66 
3.คณะรายงานฐานะทางการ
เงินของหน่วยงานเมื่อสิ้นปี

บรรล ุ
 
 

บรรล ุ
 
 

บรรล ุ



บัญช ีต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ทุกๆ 3 เดือน 
รวม 4 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 2 บริหารรายได้และงบประมาณเพ่ือความยั่งยืน ด้านการส่งเสริมระบบบริหาร มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 3 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 3 ตัวชี้วัด    คิดเป็นร้อยละ 100 
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมระบบบริหาร มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 6 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

  



แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์  2 มีความเป็นสหวิทยาการและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนให้มีความเป็นสากล 

1.โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวชิาการและ
วิจัย 
3.โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์: การพัฒนาสมรรถนะทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็น
สากล 
4.โครงการ SWU Open House และ
เผยแพรผ่ลงานคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.จ านวนรายวิชาที่มีการจดัการ
เรียนการสอนด้วยสื่อ/การสอน
ภาษาต่างประเทศ/การอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ/
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมให้แก่
นิสิต 

4 วิชา 
 
 

คณะมีการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทค
โลยสีารสนเทศ การจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์
สอดแทรกในระหว่างการ
สอนทุกรายวิชา 
(ใช้แนวทางการประเมินตาม
ระบบตดิตามประเมินผล
แบบสมดลุ 4 มิติ คือ 
จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการ
อบรม SWUBEST ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด หรือ จ านวน
อาจารย์ที่ผ่านการอบรม 
SWUBEST รวม 4 คน 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพรองรับคุณลักษณะของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์  2 มีความเป็นสหวิทยาการและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 100 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 3 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการตาม core 
competency 

1.กิจกรรมจดัท าคู่มือการปฎิบัติงาน 
2.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฎิบัติการประจ าปี มุ่งสู่องค์กรการ
เรียนรู้ทีม่ีสมรรถนะสูง 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะตามCareer Path ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

ร้อยละ 80 
 
 
 

1.บุคลากรของคณะได้รับการ
พัฒนาทักษะตามCareer Path 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร คดิเป็นร้อยละ 90 

บรรล ุ

2.ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัมี
การพัฒนาศักยภาพในทุกดา้น 

1.เงินทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน
ตนเอง 
2.กิจกรรมจดัท าคู่มือการปฎิบัติงาน 

1.ร้อยละของการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2.จ านวนงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร สาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละ 20 
 
15,000บาท/คน/ปี 
 
 

1.มีบุคลากรด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 42.85 
2.มีการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากร เฉลี่ย 15,000 บาท/
คน/ป ี

บรรล ุ
 

บรรล ุ
 

 
3.ส่งเสรมิให้บลุากรมีการจดัท า
คู่มือปฎิบตัิงานและลด
กระบวนการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

1.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฎิบัติการประจ าปี มุ่งสู่องค์กรการ
เรียนรู้ทีม่ีสมรรถนะสูง 

1.จ านวนครั้ง ของการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อการจดัท าคู่มือ
ปฎิบัติงาน และลดกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและ
กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ
มีการตดิตามผลการด าเนินงาน 

2 ครั้ง 1. มีการด าเนินการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อการจดัท าคู่มือ
ปฎิบัติงาน และลด
กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและการตดิตาม
ผลการสร้างผังกระบวนงาน 2 
ครั้ง 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 3 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 4 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมระบบบริหาร มีการก าหนดตัวชี้วัดรวม 5 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 5 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100 



 


