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คณบดี

ภายใต้แผนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั ระยะ 15 ปี





ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1  บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พึ่งของสังคม
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา

ปัจจัยความส าเร็จ :- ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน อาทิ การเรียนการสอนระบบ Online Courses หรือ Online 
Classroom รวมทั้ง E-Learning





กลยทุธท่ี์ 3) พฒันาทกัษะดา้นการต่างประเทศของนกัศกึษาอยา่ง
ต่อเนื่องเป็นระบบ

ปัจจยัความส าเรจ็ :- โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือ่
การสือ่สารในงานอาชพี

- จดัหาอาจารยช์าวต่างชาตเิจา้ของ
ภาษาองักฤษมาสอนเพิม่ขึน้





กลยทุธท่ี์ 4) สง่เสรมินกัศกึษาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จติสาธารณะ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและพฒันาคณุภาพชวีตินกัศกึษาทัง้ดา้น
สขุภาพและจติทีเ่ขม้แขง็

ปัจจยัความส าเรจ็:- โครงการอบรมคณุธรรมนกัศกึษาใหม่

- โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้
จากพีสู่น้่อง



เป้าประสงคท์ี่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัยมี
มาตรฐานระดับชาติและสากล
มิติด้านความส าเร็จ : คุณภาพ

กลยทุธท่ี์ 9) พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประเทศและอาเซยีน และไดร้บัการรบัรองจากสมาคมวชิาชพี

ปัจจยัความส าเรจ็ :- โครงการบรูณาการพฒันาหลกัสตูรการจดัการตลาดเชงิ
กจิกรรม (Event Management) รว่มกบั คณะบรหิารธุรกจิ คณะเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ (พ.ศ. 2563)

- โครงการจดัท าหลกัสตูรใหมร่ะดบัปรญิญาโท
สาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม

- ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning ฝึกการคดิและปฏบิตัจิรงิผา่น “โครงการสง่เสรมิและปฏบิตักิารน า
เทีย่วตามขอ้ก าหนดกรมการท่องเทีย่ว, โครงการพฒันาทกัษะความรูง้านโรงแรม,
โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูส้หกจิศกึษาของนกัศกึษา คณะศลิปศาสตร ์รายวชิาสมัมนา”



กลยทุธท่ี์ 10) พฒันาหลกัสตูรทีม่คีวามพรอ้มเป็นหลกัสูตรนานาชาติ
ตามมาตรฐานสากล

ปัจจยัความส าเรจ็ :- โครงการจดัท าหลกัสตูรใหมร่ะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล



เป้าประสงค์ที่ 1.4 ระบบทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิภาพ

กลยทุธท่ี์ 14) พฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและภมูทิศัน์ทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูน้กัศกึษา

ปัจจยัความส าเรจ็ :- พฒันาพืน้ทีก่ารเรยีนรูเ้พือ่เอือ้ต่อการเพิม่
ทกัษะความรูค้วามสามารถ

- การก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารโรงแรมและ
ทอ่งเทีย่ว การปรบัปรงุอาคารสถานทีท่ีม่อียูใ่หส้ะอาด สวยงาม และพรอ้มใชง้าน
อยูเ่สมอ



เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาชีพของตนและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
มิติด้านความส าเร็จ : การพัฒนาองค์กร

กลยทุธท่ี์ 7) สง่เสรมิการพฒันาอาจารยด์า้นคณุวฒุแิละการเขา้สูต่ าแหน่งทาง
วชิาการ

ปัจจยัความส าเรจ็ :- โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ

- โครงการน าเสนอผลงานทางวชิาการ
- โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการเขยีนโครงรา่ง

งานวจิยัเพือ่ไดร้บัทุน

- โครงการใหทุ้นสนบัสนุนการศกึษา

- กองทุนสนบัสนุนงานวจิยัเสรมิ คณะศลิปศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและ
พัฒนา
เป้าประสงค์ที่ 3.2 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิผล

กลยทุธท่ี์ 3) สนบัสนุนการสรา้งรายไดจ้ากโครงการบรกิารวชิาการ
ปัจจยัความส าเรจ็ :- โครงการฝึกอบรมมคัคเุทศกล์ะการจดัการ

ทอ่งเทีย่ว
- โครงการพฒันาศกัยภาพวชิาชพีดา้นการ

โรงแรมและการบรกิาร
- โครงการฝึกอบรมดา้นภาษาองักฤษ
- โครงการบรกิารวชิาการดา้นสงัคมศาสตร ์

อาท ิการวจิยัและการดแูลสขุภาพ



เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและ
การวิจัยเชิงพาณิชย์
มิติด้านความส าเร็จ : คุณภาพ

กลยทุธท่ี์ 2) สง่เสรมิยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัฯ ดา้นวจิยัให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรภ์าครฐัดา้น Agenda และ Area

และตอบสนองความตอ้งการดา้นวจิยัของประเทศ

ปัจจยัความส าเรจ็ :- บรูณาการการวจิยักบัหน่วยงาน
ภาครฐั เอกชน และสงัคม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนเพื่อ
พฒันารายไดแ้ละผลผลติจากการเกษตรและการทอ่งเทีย่ว



เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิภาพ

กลยทุธท่ี์ 5) แสวงหาแหล่งทุนวจิยัภายนอกดว้ยการสรา้งเครอืขา่ยกบัองคก์รภายนอก
ระดบัชาตแิละสากล

6) การบรกิารจดัการหน่วยงานสนบัสนุนการวจิยั และพฒันาใหท้ างานเชงิรุก
7) พฒันาสภาพแวดลอ้มเทคโนโลยแีละครุภณัฑท์ีส่นบัสนุนงานวจิยัและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ปัจจยัความส าเรจ็ :

- การประชาสมัพนัธผ์ลงานวจิยัและการสรา้งเครอืขา่ยดา้น
สงัคมศาสตร ์การท่องเทีย่ว และการโรงแรมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน

- สง่เสรมิและใหค้วามรูก้ารใชฐ้านขอ้มลูมลูออนไลน์ของมหาวทิยาลยั
เพือ่สนบัสนุนการท างานวจิยั

- กองทุนสนบัสนุนงานวจิยัเสรมิ คณะศลิปศาสตร์



เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
มิติด้านความส าเร็จ : การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ 9) สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล

กลยุทธ์ที่ 10) พัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการบริหารจัดการ
โครงการของนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 11) ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

ปัจจัยความส าเร็จ : - กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเสริม คณะศิลปศาสตร์

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมี
คุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3.4 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 8) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานที่มีศักยภาพ การบริการ
วิชาการ และพัฒนาอาชีพ

ปัจจัยความส าเร็จ : - พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์

- การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก



เป้าประสงค์ที่ 3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มิติด้านความส าเร็จ : คุณภาพ

กลยทุธท่ี์ 5) สนบัสนุนการบรกิารวชิาการทีเ่ชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาตทิัง้ดา้น Agenda และ Area และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์อง
มหาวทิยาลยั
กลยทุธท่ี์ 6) สนบัสนุนการบรกิารวชิาการเพือ่แกปั้ญหาเรง่ดว่นของสงัคมและ
ภาคอุตสาหกรรม

ปัจจยัความส าเรจ็ : - การบรกิารวชิาการทีบ่รูณาการกบัหน่วยงาน
ภายนอกโดยเน้นการเป็นเจา้ภาพรวมกบังบประมาณแผนบรูณาการดา้น
ยุทธศาสตรข์องประเทศดา้นการท่องเทีย่ว

- โครงการพฒันาศกัยภาพวชิาชพีดา้นการโรงแรม
และบรกิาร



เป้าประสงค์ที่ 3.1 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

ปัจจัยความส าเร็จ : - พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านบริการ
วิชาการ



เป้าประสงค์ที่ 3.5 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการ
การท างานร่วมกับองค์กรภายนอก
มิติด้านความส าเร็จ : การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ 9) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ปัจจัยความส าเร็จ : 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานเดิม อาทิ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.), องค์กรบริหารส่วนต าบล และ
สถาบันอาชีวศึกษา

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพื่อน าไปขยายผลเชิงพาณิชย์



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 4) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในคณะ
ปัจจัยความส าเร็จ :
- ส่งเสริมการน านวัตกรรมด้านประหยัดพลังงานมาใช้ในคณะ อาทิ 

การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดไฟการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ ปิด-เปิดไฟ
อัตโนมัติ ให้ส านักงานและห้องเรียน

- การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตส านึกด้านประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน



เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ
มิตดิ้านความส าเร็จ : คุณภาพ
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิภาพ 
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ที่ 3.1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้สามารถ
บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
มิติด้านความส าเร็จ : การพัฒนาองค์กร 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เป้าประสงค์ที่ 5.1 กลยุทธ์ที่ 1



กลยุทธ์ที่ 2) สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และท านุบ ารุงอย่างยั่งยืน

3) บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ากับการอนุรักษ์ท านุบ ารุงและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ปัจจัยความส าเร็จ :

- พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนนางเลิ้ง
(2564)

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล “พิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร” (2564)

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วเสน้ทางวัด-วัง โดยพระนครทราเวล (2564)

- โครงการศิลปศาสตร์ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

- โครงการศิลปศาสตร์ร่วมสนองพระราชด าริ สร้างจิตส านึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้ และทรัพย์สินสามารถพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 8) แสวงหารายได้อื่น นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากภาครัฐ
ปัจจัยความส าเร็จ :
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า และ

ปัจจุบันเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคณะ
- สร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของคณะ
- สร้างรายได้จากการวิจัยเชิงพาณิชย์
- สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ



เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตาม
การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
มิติด้านความส าเร็จ : คุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 7) สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย Digital 
Economy ของรัฐบาล

ปัจจัยความส าเร็จ :

- สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเข้ากับนโยบาย Digital Economy



เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
มิติด้านความส าเร็จ : ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพสงู ตาม
หลักการมีส่วนรว่มและธรรมาภิบาล

4) มีระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสด
ปัจจัยความส าเร็จ :
- พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในคณะและต่างคณะ
- พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาล มุ่งแก้ปัญหาอย่างมี

ส่วนร่วม และสมเหตุสมผล



เป้าประสงค์ที่ 5.2 (เชื่อมโยงเป้าประสงค์ที่ 5.1) ปฏิรูปมหาวิทยาลัย
เป็น Digital University (เชื่อมโยงเป้าประสงค์ที่ 3.1)
มิติด้านความส าเร็จ : การพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพมีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งมีความรัก และภาคภูมิใจในคณะ

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
เป็น Digital University

ปัจจัยความส าเร็จ :
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
- สร้างแผนพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก ่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
- บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับการสอนและการท างาน



ขอบคุณครับ


