
 

แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580) 

 

AP1: ด้านการยกระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1.เพิ่มจ ำนวนนิสติชั้นปีที่ 4 
ซึ่งเคยเข้ำร่วมโครงกำร/ 
กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษในประเทศ/ 
ต่ำงประเทศอยำ่งน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

จ ำนวนนิสิตรำยชั้นปีท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ 
 
 

ปี1 ..... คน 
ปี2 ..... คน 
ปี3 ..... คน 
ปี4 ..... คน 

โครงกำรประกวดพูด 
เชิงสร้ำงสรรค์ Hu Talk   
(แข่งขัน 7 ภำษำ ก้ำวสู่ควำมเป็น
สำกล) 

  70,000 บำท  ฝ่ำยนิสติ  
ฝ่ำยวิเทศ  
ศูนย์ ป.ตรี  
ศูนย์นำนำชำต ิ

  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษำด้ำน
ภำษำอังกฤษ (Soft Skills  
ทักษะส่วนบุคคล) 

  25,200 บำท  รศ.ดร.สุกญัญำ 
เรืองจรูญ 

  

UC-03 โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้
ทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี: วรรณคดีและ
กำรแปล 

  25,000 บำท  อ.ดร. ฐิติมำ 
กมลเนตร 

  

UC-10 โครงกำรเพิ่มพูนทักษะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับนสิิต
สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ 

  56,300 บำท  อ.วิภำกร วัฒน
สินธุ ์

  

2.เพิ่มจ ำนวนนิสติที่มีผล
สอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
ผ่ำนเกณฑ์* 

จ ำนวนนิสิตสะสมรหัส 62-65 
ที่มีผลสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์* 

รหัส 62....คน 
รหัส 63....คน 
รหัส 64....คน 

        



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

รหัส 65....คน 
3.เพิ่มจ ำนวนนิสติที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม/กำรฝึก
ประสบกำรณ์/น ำเสนอ/
ตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรใน
ประเทศท่ีใช้
ภำษำต่ำงประเทศ 

จ ำนวนนิสิตที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม/กำรฝึก
ประสบกำรณ์/น ำเสนอ/ตีพิมพ์
ผลงำนวิชำกำรในประเทศท่ีใช้
ภำษำต่ำงประเทศ 

ป.ตรี ....คน         
บัณฑิตศึกษำ...คน         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AP2: ด้านการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล/สารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1.เพิ่มระดับควำมพึงพอใจ
ของนำยจ้ำงด้ำนกำรทักษะ 
IT ของบัณฑิต 

ระดับควำมพึงพอใจ  
ของนำยจ้ำงบัณฑิตใหม่  
(นิสิตรหสั 62) ที่ได้งำนท ำแล้ว 

≥ 4.00 UC-09 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมทักษะทำงภำษำและ
เทคโนโลยีดิจิทลัสู่วิชำชีพคร ู

  50,000 บำท  อ.ดร.พรรณธร 
ครุธเนตร 

  

UC-17 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนทักษะไอทีก่อนเข้ำรับ
กำรฝึกงำน 

  15,000 บำท  อ. สิรวิชญ์ 
ธรรมพำนิช 

  

2.เพิ่มจ ำนวนนิสติที่ม ี
ผลสอบมำตรฐำนด้ำนทักษะ 
IT ผ่ำนเกณฑ์* 

จ ำนวนนิสิตสะสมรหัส 62-65 
ที่มีผลสอบมำตรฐำนดำ้น
ทักษะ IT ผ่ำนเกณฑ์* 

รหัส 62....คน 
รหัส 63....คน 
รหัส 64....คน 
รหัส 65....คน 

โครงกำรพัฒนำทักษะ Digital 
Literacy 

  291,500 บำท  อ.ณประภำพร/ 
อ.ดร.ดิษฐ ์

  

3.เพิ่มจ ำนวนนิสติที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม/กำรฝึก
ประสบกำรณ์ด้ำนทักษะ IT 

จ ำนวนนิสิตที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม/กำรฝึก
ประสบกำรณ์ด้ำนทักษะ IT 

ป.ตรี ....คน โครงกำร Cyber Security 
Course Moodle ส ำหรับนสิิต 

  ไม่ใช้งบประมำณ  อ. วรพงษ ์
เจริญกรกิจ 

  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษำด้ำนไอที 
(Soft Skills ทักษะด้ำนอำชีพ) 
ส ำหรับนสิิตชำวตำ่งชำติ 

  33,600 บำท  รศ.ดร.สุกญัญำ 
เรืองจรูญ 

  

UC-02 โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้
ทำงด้ำนภำษำ วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี: ภำษำศำสตร์และ 
ด้ำนไอที 

  25,000 บำท  อ.ดร. ณัฐปรำย์ 
วงศ์สิทธิกำนต ์

  

UC-07 โครงกำรอำเซียน 3 มิติ 
(ภำษำ วัฒนธรรม และสื่อ) 

  50,000 บำท  อ.ปริญญำ  
ฉิมบรรเลง 

  



วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

UC-08 โครงกำรผลิตสื่อ
สร้ำงสรรคส์มัยใหม่ทำงปรัชญำ
และศำสนำ 

  40,000 บำท  อ.ภูดิส   
ศิสิตศิชศักดิ ์

  

UC-09 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมทักษะทำงภำษำและ
เทคโนโลยีดิจิทลัสู่วิชำชีพคร ู

  50,000 บำท  อ.ดร.พรรณธร 
ครุธเนตร 

  

UC-14 โครงกำรพัฒนำควำม
พร้อมด้ำนดจิิทัลทำงวิชำชีพ 

  38,000 บำท  อ.ดิษฐ์ สุทธิวงศ์   

UC-15 โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิทลั
เพื่อสืบสำนธรรมะศึกษำ 

  50,000 บำท  ผศ.ดุษฎ ีสีวังค ำ   

UC-17 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนทักษะไอทีก่อนเข้ำรับ
กำรฝึกงำน 

  15,000 บำท  อ. สิรวิชญ ์
ธรรมพำนิช 

  

IC-02 โครงกำรส่งเสรมิศักยภำพ
ทักษะทำงเทคโนโลยี สู่โลกดิจติัล   

  100,000 บำท  อ. วรพงษ์ 
เจริญกรกิจ 

  

GC-14 โครงกำรพัฒนำนสิิตด้ำน
กำรใช้คลังข้อมูลภำษำ 

  7,200 บำท  รศ.ดร.ศิริพร 
ปัญญำเมธีกุล 

  

 
 
 
 



AP3: ด้านการยกระดับทักษะสื่อสารและการท างาน 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1.เพิ่มระดับควำมพึงพอใจ
ของนำยจ้ำงด้ำนทักษะ
สื่อสำรและกำรท ำงำน 

ระดับควำมพึงพอใจ  
ของนำยจ้ำงบัณฑิตใหม่  
(นิสิตรหสั 62) ที่ได้งำนท ำแล้ว 

≥ 4.00 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษำด้ำนไอที  
(Soft Skills ทักษะด้ำนอำชีพ) 
ส ำหรับนสิิตชำวไทย 

  12,600 บำท  รศ.ดร. สุกญัญำ 
เรืองจรูญ 

  

โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรใช้
ชีวิตแก่นิสิตคณะมนุษยศำสตร ์

  700,000 บำท  อ. ณประภำพร 
รุจจนเวท 

  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษำด้ำน 
กำรแก้ปัญหำข้อขัดแย้ง  
(Soft Skills ทักษะทำงสังคม) 

  25,200 บำท  รศ.ดร.สุกญัญำ 
เรืองจรูญ 

  

UC-36 โครงกำรนิทรรศกำร
ต้นฉบับวรรณกรรมส ำหรับเด็ก
นิพนธ ์

  55,900 บำท  อ. อัจฉรำ 
ประดิษฐ ์

  

IC-01 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อสู่โลกอำชีพและกำร
ฝึกสหกิจ 

  150,000 บำท  อ.สุพัชรี  
เมนะทัต 

  

2.เพิ่มจ ำนวนนิสติที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม/ 
กำรฝึกประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสื่อสำรหรือกำรท ำงำน 

จ ำนวนนิสิตที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม/กำรฝึก
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสื่อสำร
หรือกำรท ำงำน 

ป.ตรี ....คน โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษำด้ำนไอที  
(Soft Skills ทักษะด้ำนอำชีพ) 
ส ำหรับนสิิตชำวไทย 

  12,600 บำท  รศ.ดร. สุกญัญำ 
เรืองจรูญ 

  

โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรใช้
ชีวิตแก่นิสิตคณะมนุษยศำสตร ์

  700,000 บำท  อ. ณประภำพร 
รุจจนเวท 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษำด้ำน 
กำรแก้ปัญหำข้อขัดแย้ง  
(Soft Skills ทักษะทำงสังคม) 

  25,200 บำท  รศ.ดร.สุกญัญำ 
เรืองจรูญ 

  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษำด้ำนกำรวิจัย
เชิงปริมำณ (Soft Skills ทักษะ
ด้ำนอำชีพ) 

  25,200 บำท  รศ.ดร. สุกญัญำ 
เรืองจรูญ 

  

UC-01 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรฝึกงำนและกำร
เพิ่มพูนประสบกำรณ์ข้ำม
วัฒนธรรม 

  15,000 บำท  อ.ดร. วิริยำ 
ด่ำนก ำแพงแก้ว 

  

UC-04 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรท ำงำนในสถำน
ประกอบกำร 

  80,000 บำท  ผศ.พิมพำภรณ์ 
บุญประเสริฐ 

  

UC-06 โครงกำรเปิดโลก
วรรณกรรมส ำหรับเด็ก 

  32,000 บำท  อ.อนุสรำ ดไีหว ้   

UC-12 โครงกำรสัมมนำระหว่ำง
ปฏิบัติกำรฝึกสอน 

  8,000 บำท  อ.ปิยวรรณ์  
กุลมัย 

  

UC-13 โครงกำรแข่งขันทักษะ
กำรสื่อสำรภำษำอำเซียน 

  60,000 บำท  อ.วนำรัตน์ 
น้อยเล็ก 

  

UC-19 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนกำรประกอบอำชีพ 

  28,800 บำท  ผศ.ดร.ภัทร์อร 
พิพัฒนกุล 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

UC-20 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรแปลภำษำตะวันออก 

  120,000 บำท  ผศ.ดร.ภูวกร 
ฉัตรบ ำรุงสุข 

  

UC-26 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนกำรใช้ภำษำ กำรเข้ำ
สังคมและกำรท ำงำนก่อนเข้ำรับ
กำรฝึกงำน   

  25,000 บำท  อ. ดร. ฐิติมำ 
กมลเนตร 

  

UC-28 โครงกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่
กำรท ำงำนด้ำนจิตวิทยำ
พัฒนำกำร 

  15,000 บำท  อ.ดำรวันต์   
รักสัตย ์

  

UC-29 โครงกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่
กำรท ำงำนด้ำนสุขภำพองค์รวม 

  15,000 บำท  อ.ชญำนุช  
ลักษณวิจำรณ ์

  

UC-30 โครงกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่
กำรท ำงำนด้ำนจิตวิทยำ
อุตสำหกรรมและองค์กำร 

  15,000 บำท  ผศ.ดร.วิธัญญำ  
วัณโณ 

  

UC-31 โครงกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่
กำรท ำงำนด้ำนฝึกอบรมและ
พัฒนำมนุษย ์

  15,000 บำท  รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  
สิทธ์ิศิรอรรถ 

  

UC-34 โครงกำรภูมิปญัญำไทย
เพื่อสร้ำงสรรค์วรรณกรรมส ำหรับ
เด็ก 

  45,000 บำท  ผศ. รพินทร  
คงสมบูรณ ์

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

UC-37 โครงกำรเสริมทักษะ 
"ฉลำดรู้ทำงกำรเงิน" (Financial 
Intelligence) เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ 

  20,000 บำท  อ.ดร.เพชรวิภำ  
คงอ่ ำ 

  

GC-01 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษำ  
สำขำวิชำภำษำไทย 

  132,100 บำท  ผศ.ดร.สภุัค 
มหำวรำกร 

  

GC-04 โครงกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรจัดท ำปรญิญำ
นิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำจิตวิทยำ
พัฒนำกำร 

  ไม่ใช้งบประมำณ  อ.ดร.ภญิญำ
พันธ์ เพียซ้ำย 

  

GC-09 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรตดิตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรท ำปริญญำ
นิพนธ ์

  60,000 บำท  อ.ติยนุช รู้แสวง   

GC-12 โครงกำรพัฒนำหัวข้อ
และโครงร่ำงงำนวิจัย 

  10,000 บำท  ศศ.ม. 
ภำษำอังกฤษ 

  

GC-15 โครงกำรสัมมนำวิจัย
ระดับบณัฑติ 

  200,000 บำท  รศ.ดร.นันทนำ 
วงษ์ไทย 

  

 
 
 



AP4: ด้านการเพิ่มปริมาณงานวิจัยนานาชาติ   
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. เพิ่มผลงำนวิชำกำร 
ที่ตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ
เพิ่มขึ้น 

1.จ ำนวนผลงำนวิชำกำร 
ที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล Scopus 

...ชิ้น โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรระดับ
นำนำชำติ 

  5,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ  
วงษ์ไทย 

  

GC-02 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเขียนบทควำม
วิจัยเพิ่อกำรตีพิมพร์ะดบั
นำนำชำติ 

  13,000 บำท  ศศ.ม.
ภำษำอังกฤษ 

  

2.จ ำนวนผลงำนวิชำกำร 
ที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติอื่น ๆ 

...ชิ้น โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรระดับ
นำนำชำติ 

  5,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ  
วงษ์ไทย 

  

GC-02 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเขียนบทควำม
วิจัยเพิ่อกำรตีพิมพร์ะดบั
นำนำชำติ 

  13,000 บำท  ศศ.ม.
ภำษำอังกฤษ 

  

GC-06 โครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรเขียนบทควำมวิจยัเพื่อ
เผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ

  7,200 บำท  อ.ดร.ศุมรรษ
ตรำ  แสนวำ 

  

2. เพิ่มผลงำนวิจัยและ/หรือ
นวัตกรรม สหสำขำวิชำใน
ระดับนำนำชำต ิ

จ ำนวนผลงำน / โครงกำรวิจยั
และ/หรือนวัตกรรม  
สหสำขำวิชำในระดับ
นำนำชำติ 

...ชิ้น  / ...โครงกำร GC-03 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย
ด้ำนภำษำศำสตร์ 1-65 

  5,400 บำท  อ.ดร.อรญัญำ 
ศรีจงใจ 

  

 



AP5: ด้านการเพิ่มจ านวนนิสิตใหม่และคงจ านวนนิสิตเดิม 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1.จัดท ำและติดตำมแผน
ประชำสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เพิ่มจ ำนวนผูส้มัครเข้ำเรียน 
(เป็นส่วนหนึ่งของแผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงิน (?)) 

ร้อยละของหลักสูตรที่ม ี
แผนและติดตำมแผน
ประชำสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่ม
จ ำนวนผู้สมัครเข้ำเรยีน 

ร้อยละ... โครงกำรประชำสมัพันธ์เชิงรุก
คณะมนุษยศำสตร์ SWU OPEN 
HOUSE 

  100,000 บำท  น.ส.ประภำวลัย์ 
ตันตระกูล 

  

2.เพิ่มอัตรำกำรคงอยู่ของ
นิสิต 

อัตรำกำรคงอยู่ของนิสติในปี
ปัจจุบันเปรยีบเทียบกับปีก่อน
หน้ำของแต่ละหลักสตูร 

อัตรำกำรคงอยู่ของ
นิสิตในปีปัจจุบัน
เปรียบเทยีบกับปี

ก่อนหน้ำของแต่ละ
หลักสตูรเพิม่ขึ้น
หรือลดลงน้อย

กว่ำเดิม 

โครงกำรประชำสมัพันธ์เชิงรุก
คณะมนุษยศำสตร์ SWU OPEN 
HOUSE 

  100,000 บำท  น.ส.ประภำวลัย์ 
ตันตระกูล 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AP6: ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1.เพิ่มจ ำนวนอำจำรย์ซึ่งมี
งำนวิจัยท่ีมีกำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

จ ำนวนอำจำรย์ซึ่งมีงำนวิจยั 
ที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

.....คน         

2.เพิ่มจ ำนวนอำจำรย์ซึ่งมี
งำนวิจัยและ/หรือนวัตกรรม 
สหสำขำวิชำทั้งในระดับชำติ
และนำนำชำต ิ

จ ำนวนอำจำรย์ซึ่งมีงำนวิจยั
และ/หรือนวัตกรรม  
สหสำขำวิชำทั้งในระดับชำติ
และนำนำชำต ิ

.....คน         

3.เพิ่มจ ำนวนอำจำรย์ซึ่งท ำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรมี
คุณภำพและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชุมชนและ
สังคมส ำหรับผู้เรยีนทุกช่วง
วัย 

1.จ ำนวนอำจำรย์ซึ่งท ำ
โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำร 
กับกำรเรยีน / กำรสอน /  
กำรวิจัย / เป้ำหมำยกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน (SDGs)  
รวมทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ม ี
กำรประเมินผลกำรบูรณำกำร
ไว้ในรำยวิชำ โดยมีควำม
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชุมชนและสังคม 

.....คน โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษพิชิตควำมเป็นเลิศ 
อ.อรัญประเทศ  ครั้งท่ี 1 

  400,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรภำษำพำเพลิน   ไม่ใช้งบประมำณ  น.ส.ประภำวลัย์ 
ตันตระกูล 

  

Podcast series: Humanities 
Radio: มนุษย์ down อังคำร 
และพฤหัสผลดักันเมำ้ 

  ไม่ใช้งบประมำณ  น.ส.ประภำวลัย์ 
ตันตระกูล 

  

โครงกำรจติอำสำพัฒนำพ้ืนท่ี 
สีเขียว Green University 

  60,000 บำท  อ. ณประภำพร 
รุจจนเวท 

  

โครงกำรอบรมภำษำเพื่อกำร
ท่องเที่ยว อ.อรัญประเทศ 

  200,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษพิชิตควำมเป็นเลิศ 
อ.อรัญประเทศ  ครั้งท่ี 2 

  100,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษพิชิตควำมเป็นเลิศ 
อ.อรัญประเทศ  ครั้งท่ี 3 

  100,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรจติอำสำพัฒนำควำมรู ้
สู่ชุมชน 

  50,000 บำท  อ.ดร. ธิติวัส  
อังกูล 

  

โครงกำรบริกำรวิชำกำรส่งเสริม
ควำมรู้เท่ำทันกับผู้สูงวัยในยุค
ดิจิทัล 

  100,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

UC-11 โครงกำรบริกำร
วิชำกำรศำสนธรรมเพื่อผู้สูงวัย 

  60,000 บำท  ผศ.ดร.สภุัทรำ  
วงสกุล 

  

UC-16 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนสู่ชุมชนครั้งท่ี 1 

  6,500 บำท  อ.โชติมำ 
วัฒนะ 

  

UC-21 โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
upskill & reskill ให้แก่ศิษย์เก่ำ
สำขำวิชำจิตวิทยำ   

  60,000 บำท  ผศ.ดร.ธีระชน  
พลโยธำ 

  

UC-22 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้
ด้ำนจิตวิทยำสู่กำรพัฒนำชีวิต : 
HuPsyCast 

  4,800 บำท  อ.ดร.ชำญ 
รัตนะพสิิฐ 

  

UC-23 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนสู่ชุมชนครั้งท่ี 2 

  65,000 บำท  อ.โชติมำ 
วัฒนะ 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

UC-27 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ระหว่ำง ศศ.บ ภำษำอังกฤษ และ 
กศ.บ ภำษำอังกฤษ “เสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำนของ
ชุมชน” 

  60,000 บำท  อ.ปุณยภัทร 
บุณยรตันสุนทร 

  

UC-32 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ระหว่ำง กศ.บ ภำษำอังกฤษ และ 
ศศ.บ ภำษำอังกฤษ “เสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำน” 

  7,000 บำท  อ.ปุณยภัทร 
บุณยรตันสุนทร 

  

UC-33 โครงกำร upskill - 
reskill บูรณกำรศำสตรส์ู่กำร
พัฒนำทักษะภำษำไทย 

  10,000 บำท  อ.พรหมมินทร์ 
ประไพพงษ ์

  

UC-35 โครงกำรสร้ำงสรรค์ปัน
สุขด้วยวรรณกรรมส ำหรับเด็ก 

  22,400 บำท  อ.ดร. ธันยำ 
พิทยำพิทักษ์ 

  

GC-07 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย
ระดับปริญญำเอก 

  64,100 บำท  ผศ.ดร.สภุัค 
มหำวรำกร 

  

GC-08 โครงกำรพัฒนำหัวข้อวิจัย
และสมัมนำปริญญำนิพนธ์ด้ำน
สำรสนเทศศึกษำ 

  64,900 บำท  ผศ.ดร. ศศิพิมล 
ประพินพงศกร 

  

GC-10 โครงกำรบริกำรเพื่อ
สังคม: กำรให้ควำมรู้ในกำรดูแล
ผู้สูงอำย ุ

  7,200 บำท  ผศ.ดร.ธีระชน 
พลโยธำ 

  

GC-11 โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย
ด้ำนภำษำศำสตร์ 2-65 

  5,400 บำท  รศ.ดร.ศิริพร 
ปัญญำเมธีกุล 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

GC-13 โครงกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล
อย่ำง SMART สู่สังคม 

  13,200 บำท  ผศ.ดร. ดุษฎี   
สีวังค ำ 

  

2.จ ำนวนอำจำรย์ซึ่งท ำ
โครงกำรทีผู่้รับบริกำร 
มีควำมรู/้ ทักษะชีวิต/ ทักษะ
กำรท ำงำน/ ระดับคณุภำพ
ชีวิต/ สุขภำพ/รำยไดเ้พิ่มขึ้น/ 
โอกำสในควำมก้ำวหน้ำในทำง
วิชำชีพสูงข้ึน อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

.....คน โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษพิชิตควำมเป็นเลิศ 
อ.อรัญประเทศ  ครั้งท่ี 1 

  400,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรภำษำพำเพลิน   ไม่ใช้งบประมำณ  น.ส.ประภำวลัย์ 
ตันตระกูล 

  

Podcast series: Humanities 
Radio: มนุษย์ down อังคำร 
และพฤหัสผลดักันเมำ้ 

  ไม่ใช้งบประมำณ  น.ส.ประภำวลัย์ 
ตันตระกูล 

  

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำกับอำชีพรับจ้ำง 

  100,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรอบรมภำษำเพื่อกำร
ท่องเที่ยว อ.อรัญประเทศ 

  200,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษพิชิตควำมเป็นเลิศ 
อ.อรัญประเทศ  ครั้งท่ี 2 

  100,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษพิชิตควำมเป็นเลิศ 
อ.อรัญประเทศ  ครั้งท่ี 3 

  100,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรส่งเสริม
ควำมรู้เท่ำทันกับผู้สูงวัยในยุค
ดิจิทัล 

  100,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

UC-16 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนสู่ชุมชนครั้งท่ี 1 

  6,500 บำท  อ.โชติมำ 
วัฒนะ 

  

UC-18 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ปรัชญำส ำหรับเยำวชน 

  30,000 บำท  อ.วีรยุทธ   
เกิดในมงคล 

  

UC-21 โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
upskill & reskill ให้แก่ศิษย์เก่ำ
สำขำวิชำจิตวิทยำ   

  60,000 บำท  ผศ.ดร.ธีระชน  
พลโยธำ 

  

UC-22 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้
ด้ำนจิตวิทยำสู่กำรพัฒนำชีวิต : 
HuPsyCast 

  4,800 บำท  อ.ดร.ชำญ 
รัตนะพสิิฐ 

  

UC-23 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
โรงเรียนสู่ชุมชนครั้งท่ี 2 

  65,000 บำท  อ.โชติมำ 
วัฒนะ 

  

UC-27 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ระหว่ำง ศศ.บ ภำษำอังกฤษ และ 
กศ.บ ภำษำอังกฤษ “เสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำนของ
ชุมชน” 

  60,000 บำท  อ.ปุณยภัทร 
บุณยรตันสุนทร 

  

UC-32 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ระหว่ำง กศ.บ ภำษำอังกฤษ และ 
ศศ.บ ภำษำอังกฤษ “เสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำน” 

  7,000 บำท  อ.ปุณยภัทร 
บุณยรตันสุนทร 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

UC-33 โครงกำร upskill - 
reskill บูรณกำรศำสตรส์ู่กำร
พัฒนำทักษะภำษำไทย 

  10,000 บำท  อ.พรหมมินทร์ 
ประไพพงษ ์

  

UC-35 โครงกำรสร้ำงสรรค์ปัน
สุขด้วยวรรณกรรมส ำหรับเด็ก 

  22,400 บำท  อ.ดร. ธันยำ 
พิทยำพิทักษ์ 

  

GC-10 โครงกำรบริกำรเพื่อ
สังคม: กำรให้ควำมรู้ในกำรดูแล
ผู้สูงอำย ุ

  7,200 บำท  ผศ.ดร.ธีระชน 
พลโยธำ 

  

GC-13 โครงกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล
อย่ำง SMART สู่สังคม 

  13,200 บำท  ผศ.ดร. ดุษฎี   
สีวังค ำ 

  

4.เพิ่มระดับควำมผูกพันของ
บุคลำกร 

ร้อยละของบุคลำกรและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียซึ่งมีระดับ
ควำมคิดเห็น/ ควำมพึงพอใจ/ 
ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงโปร่งใสของคณะ รวมถึง
กำรติดต่อสื่อสำรกับคณะฯ 
เฉลี่ยอยู่ในระดับ ‘มำก’ 

ร้อยละ... โครงกำรอบรม PDPA ส ำหรับ
บุคลำกร 

  ไม่ใช้งบประมำณ  อ. วรพงษ ์
เจริญกรกิจ 

  

โครงกำรอบรม PDPA ส ำหรับ
นิสิต 

  ไม่ใช้งบประมำณ  อ. วรพงษ ์
เจริญกรกิจ 

  

โครงกำรพัฒนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์แก่ศิษย์เก่ำ 
คณะมนุษยศำสตร ์

  150,000 บำท  อ.ณประภำพร 
รุจจนเวท 

  

โครงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วม
ด้ำนยุทธศำสตร์เพื่อกำรเป็นผู้น ำ
ทำงกำรศึกษำและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

  50,000 บำท  อ.ดร.พุฒวิทย์ 
บุนนำค 

  

โครงกำรมนุษย์พร้อมฟัง     ไม่ใช้งบประมำณ  อ.ดำรวันต์   
รักสัตย ์

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

โครงกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

  30,000 บำท  นำยชำญ 
บุนนำค 

  

โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ 

  10,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ  
วงษ์ไทย 

  

โครงกำรประเมินแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566/
ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2564-2567)/ 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2567 

  600,000 บำท  อ.ดร.พุฒวิทย์ 
บุนนำค 

  

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน
เป็นทีมเพื่อควำมเป็นเลิศของ
องค์กร 

  300,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  

โครงกำรพัฒนำคณุภำพกำร
สื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
คณะให้แก่บุคลำกรในองค์กร 

  5,000 บำท  น.ส.ประภำวลัย์ 
ตันตระกูล 

  

5.พัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่องและครบวงจร 

ร้อยละของบุคลำกรที่รับ 
กำรส่งเสริมให้พัฒนำตนเอง
และมผีลกำรน ำมำใช้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกร 

ร้อยละ... โครงกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
ของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร – วิจัย  
สำยมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ครั้งท่ี 15 ร่วมกับ
คณะสังคมศำสตร์ และวิทยำลัย

  200,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ 
วงษ์ไทย 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

นำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยั่งยืน 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิงำน
ด้ำนกำรเงินและบัญชี ระยะที่ 1 

  15,000 บำท  นำงกำนต์ชนิต 
ปุณะศริ ิ

  

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนด้วย
แอปพลิเคชั่น 

  5,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ  
วงษ์ไทย 

  

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ขอทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 

  5,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ  
วงษ์ไทย 

  

โครงกำรแนะน ำ EdPEx  
กับบุคลำกำร (ท้ังอำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน) 

  ไม่ใช้งบประมำณ  อ. วรพงษ ์
เจริญกรกิจ 

  

โครงกำรสัมมนำเขียน SAR 
EdPEx 

  100,000 บำท  อ. วรพงษ ์
เจริญกรกิจ 

  

โครงกำรพัฒนำทักษะสู่กำร
เผยแพรค่วำมรูด้้ำนมนุษยศำสตร์
ด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

  3,600 บำท  อ.ดร. ชำญ 
รัตนะพสิิฐ 

  

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคู่มือ
ส ำหรับสำยปฏิบัติกำร 

  25,000 บำท  น.ส. รัชฎำ  
แสงตะวัน 

  

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
งำนวิจัยส ำหรบัสำยปฏิบัติกำร 

  25,000 บำท  น.ส. วริสำ  
เสนีวงศ์  
ณ อยุธยำ 

  

โครงกำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมลู
คณะมนุษยศำสตร์  

  ไม่ใช้งบประมำณ  อ. วรพงษ ์
เจริญกรกิจ 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

อย่ำงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภำพ 
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ

  30,000 บำท  อ.ดร. พุฒวิทย์ 
บุนนำค 

  

โครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิงำน
ด้ำนกำรเงินและบัญชี ระยะที่ 2 

  15,000 บำท  น.ส. วรำภรณ์ 
อภิญญำภิบำล 

  

โครงกำรพัฒนำทักษะในกำร
สร้ำงสรรคส์ื่อประกอบกำรเรียน
กำรสอนในยุคดจิิทัล 

  3,600 บำท  อ.ดร. ชำญ  
รัตนะพสิิฐ 

  

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนตำม
แนวทำง Active Learning  
ในห้องเรียนออนไลน ์

  5,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ  
วงษ์ไทย 

  

โครงกำรฝึกอบรมภำษำไทยให้แก่
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ คณะ
มนุษยศำสตร์ รุ่นท่ี 4 

  10,000 บำท  อ.ดร.อรรถสิทธ์ิ 
บุญสวสัดิ ์

  

โครงกำรสัมมนำกำรขอรับรอง
สมรรถนะตำมกรอบมำตรฐำน
วิชำชีพของสหรำชอำณำจักร 
(UKPSF)   

  200,000 บำท  รศ.ดร. นันทนำ  
วงษ์ไทย 

  

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน
เป็นทีมเพื่อควำมเป็นเลิศของ
องค์กร 

  300,000 บำท  อ.ดร. นรินธร 
สมบัตินันท์ 
แบร ์

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

UC-38 โครงกำรพัฒนำทักษะ
ทำงวิชำกำรเพื่อกำรประเมินผล
กำรเรยีนรู ้

  70,000 บำท  ผศ.วริศรำ 
อนันตโท 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AP7: ด้านการเพิ่มรายได้ช่องทางอ่ืน   
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1.เพิ่มโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแบบหำรำยได้ / 
หลักสตูรระยะสั้นแบบ 
หำรำยได ้

จ ำนวนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแบบหำรำยได/้ 
หลักสตูรระยะสั้นแบบ 
หำรำยได ้

.....โครงกำร UC-05 จัดโครงกำรอบรมภำษำ
ตะวันออก รุ่นท่ี 3/2565 

  ประมำณกำรรำยรับ 
1,368,000 

 ผศ.ดร. สิทธินี  
ธรรมชัย 

  

2.เพิ่มจ ำนวนรำยได้จำก
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
แบบหำรำยได้ / หลักสูตร
ระยะสั้นแบบหำรำยได ้

จ ำนวนรำยได้เฉลี่ยต่อ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบ
หำรำยได/้ หลักสูตรระยะสั้น
แบบหำรำยได ้

....บำท / โครงกำร UC-05 จัดโครงกำรอบรมภำษำ
ตะวันออก รุ่นท่ี 3/2565 

  ประมำณกำรรำยรับ 
1,368,000 

 ผศ.ดร. สิทธินี  
ธรรมชัย 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AP8: ด้านการเพิ่มความเป็นนานาชาติ   
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

1.เพิ่มจ ำนวนนิสติซึ่งเคยเข้ำ
ร่วมโครงกำร/ กิจกรรมใน
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวนนิสิตรำยชั้นปีท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร / กิจกรรมใน
ต่ำงประเทศ 

ปี1 ..... คน 
ปี2 ..... คน 
ปี3 ..... คน 
ปี4 ..... คน 

UC-01 โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรฝึกงำนและกำร
เพิ่มพูนประสบกำรณ์ข้ำม
วัฒนธรรม 

  15,000 บำท  อ.ดร. วิริยำ 
ด่ำนก ำแพงแก้ว 

  

IC-03 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมในสังคมนำนำชำต ิ

  500,000 บำท  อ. อัญมณี  
ชุ่มพงษ์ 

  

2.เพิ่มจ ำนวนนิสติที่มีผล
สอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
ระดับนำนำชำติผ่ำนเกณฑ์* 

จ ำนวนนิสิตสะสมรหัส 62-65 
ที่มีผลสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษระดับนำนำชำติ
ผ่ำนเกณฑ์* 

รหัส 62....คน 
รหัส 63....คน 
รหัส 64....คน 
รหัส 65....คน 

        

3. เพิ่มจ ำนวนนิสิตที่
น ำเสนอ / ตีพิมพผ์ลงำน
วิชำกำรในประเทศท่ีใช้
ภำษำต่ำงประเทศ 

จ ำนวนนิสิตที่น ำเสนอ / 
ตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรใน
ประเทศท่ีใช้ภำษำต่ำงประเทศ 

.....คน         

4.เพิ่มจ ำนวนนิสติ / ลูกค้ำ
ต่ำงชำติ 

1.อัตรำส่วนของจ ำนวนนิสติ
ต่ำงชำติเต็มเวลำ / จ ำนวน
นิสิตไทย 

...../....         

2.อัตรำส่วนของจ ำนวนนิสติ
แลกเปลีย่น / จ ำนวนนสิิตไทย 

...../....         

3.อัตรำส่วนของลูกค้ำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ชำวต่ำงชำติ / ลูกค้ำชำวไทย 

...../.... โครงกำรมนุษยศำสตรเ์พื่อกำร
สื่อสำรเชิงบวกของเยำวชน
อำเซียน 

  300,000 บำท  อ.ปริญญำ  
ฉิมบรรเลง 

  



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ โครงการ / กิจกรรม ความสอดคล้อง
แผน ฯ มศว 

เป้าหมายปี งปม. 
2566 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
โครงการ 

หมายเหตุ 

5.เพิ่มจ ำนวนบุคลำกร/
วิทยำกร/อำจำรย์พิเศษ  
ที่เป็นชำวต่ำงชำติ 

จ ำนวนบุคลำกร/วิทยำกร/
อำจำรย์พิเศษ  
ที่เป็นชำวต่ำงชำติ 

....คน GC-05 โครงกำรวิพำกษ์งำนวิจัย
โดยวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ 

  70,000 บำท  ศศ.ม.
ภำษำอังกฤษ 

  

 
 
   
 
 
 


