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บทที ่1 
สภาพปัจจุบันของวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

  
 วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว จดัตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศราชกิจจานุเษกษา เล่มท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก หน้า 27 เม่ือวนัท่ี        

14 พฤศจิกายน 2549 โดยมีท่ีมาในการก่อตั้งวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มาจากแผนการท่องเท่ียว

ท่ีสังกดัในภาควิชาการจดัการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษา

ในจงัหวดัตรัง ในปี พ.ศ. 2542 ไดท้  าการเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการท่องเท่ียว โดยใช้

หลกัสูตรของคณะศิลปะศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล(ธัญบุรี) ในการจดัการเรียนการสอน โดยมี

ประวติัความเป็นมาดงัน้ี 

พ.ศ. 2542 – 2546  ได้มีการเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการท่องเท่ียว โดยใช ้ 

หลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว(ต่อเน่ือง) โดยใช้

หลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พ.ศ. 2548      มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เปล่ียนสถานภาพจากสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

เป็น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  จ านวน  9  แห่ง  และจากการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว  จึงท าให้เกิดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ซ่ึงรับผิดชอบ

จดัการเรียนการสอน ในภาคใตข้องประเทศ  

พ.ศ. 2549  เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติม 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อ

การส่ือสารสากล และในวนัท่ี  14 พ.ย. 2549 ได ้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

123 ตอนท่ี 118 ก หน้า 27 จดัตั้งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชยั  กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว                

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโรงแรม และหลกัสูตร 

  บญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี  โดยใชห้ลกัสูตรของ มทร.ศรีวชิยั   



 

พ.ศ. 2551            วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียวได้ด า เ นินการสร้างหลักสูตรใหม่  

                                 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการวิชาการโรงแรมและ 

                                 การท่องเท่ียว   

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั เปิดสอน 2 หลกัสูตร 4  สาขาวชิา  ประกอบดว้ย 

     หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

       - สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

       - สาขาวชิาการโรงแรม (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ไม่รับนกัศึกษาใหม่) 

       - สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  

     หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

                                - สาขาวชิาการบญัชี 

พ.ศ.2554  ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการในดา้นการจดัการเรียนการสอน งานวิจยั งาน

บริการวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กบัหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

1. ม.สงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 
2. ม.รามค าแหง สาขาวทิยบริการฯ จ.ตรัง 
3. ม.ราชภฏัสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
4. วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง 
5. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
6. สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง 
7. สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง 
8. หอการคา้จงัหวดัตรัง 
 

พ.ศ.2554  ท าบนัทึกความร่วมมือดา้นสหกิจศึกษากบัโรงแรมรายาวดี จงัหวดักระบ่ี 
 

พ.ศ.2555  ท าบนัทึกความร่วมมือดา้นสหกิจศึกษากบัหน่วยงานดงัน้ี 
   1. โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
  2. โรงแรมเขาหลกับนัดารี รีสอร์ท แอนด ์สปา 



 

พ.ศ.2557 ท าบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง ในด้านบริการวิชาการ การวิจัย กิจกรรมนักศึกษา การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม การสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและท่ีปรึกษา 

 

พ.ศ.2557 ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการกบัเทศบาลนครตรัง ในการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษาของทั้งสององค์กรให้พฒันาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน การจดัท า
หลกัสูตรและการเรียน และการพฒันาบุคลากรครูคณาจารย ์

 

พ.ศ.2559 ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนบัสนุนดา้น
วิชาการและวิจัย การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุง
หลกัสูตร การเรียนการสอนในรายวิชา การสนบัสนุนและความร่วมมือกนัด าเนิน
กิจกรรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การร่วมมือด้านสหกิจศึกษา การ
สนบัสนุนความร่วมมือพฒันาเครือข่าย Excellent Tourim  Network และดา้นอ่ืนๆ 
กบัหน่วยงานต่อไปน้ี  

   1.โรงแรมเซนซิมาร์ เขาหลกั บีช ฟร้อน รีสอร์ท 
  2.โรงแรมบีเลย-์ตอง ภูเก็ต เอ็ม แกลลอร่ีคอลเลคชัน่ 
  3.โรงแรมพิมาลยั รีสอร์ท แอน์ สปา 
  4.โคโคคอทเทจ รีสอร์ท แอนด ์ สปา 
  5.สมาคมการโรงแรมและการท่องเท่ียว จงัหวดัตรัง 
  6.วทิยาลยัอาชีวศึกษาสหตรัง 
  7.วทิยาลยัการอาชีพหว้ยยอด 
  8.วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา 
  9.บริษทัเคทูเอม็ ออดิทต้ิง จ  ากดั 
  10.ส านกังานวเิศษกุลการบญัชี 
 

พ.ศ.2559  ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรัง และจงัหวดั
ตรัง ในด้านการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการแก่สังคม อาทิ การจดัสัมมนา การ
ฝึกอบรม การวิจัย  การให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ  สนับสนุนจัดท าแผนและ
งบประมาณส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน และอ่ืนๆ 

 

พ.ศ.2559 ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิชาการการทดสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษา ความร่วมมือกนัพฒันาสถาบนัสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยบูรณาการกับ



 

งานวิจยัและหรือการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะ
ทางดา้นวิชาการระดบัชาติของนกัศึกษา การสนบัสนุนแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการ
วจิยั ร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา
ในดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  ความร่วมมือกนัในดา้นการพฒันาและ
แลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา สนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ กบัหน่วยงานต่อไปน้ี 

   1. คณะศิลปศาตร์ มทร.ธญับุรี 
   2. คณะศิลปศาตร์ มทร.พระนคร 
   3. คณะศิลปศาตร์ มทร.ศรีวชิยั 
   4. คณะศิลปศาตร์ มทร.ตะวนัออก 
   5. คณะศิลปศาตร์ มทร.กรุงเทพ 
   6. คณะศิลปศาตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ 
   7. คณะวทิยาศาตร์และศิลปศาตร์ มทร.อีสาน 
   8. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ลา้นนา 
   9. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มทร.รัตนโกสินทร์ 
 

พ.ศ.2559 ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศพื้นท่ี
ภาคใตแ้บบบูรณาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ในดา้นการ
สนบัสนุนด้านวิชาการและวิจยั โดยมีความร่วมมือพฒันาและแลกเปล่ียนความรู้
ทางดา้นการวิจยัเก่ียวกบัท่องเท่ียวฝ่ังอ่าวไทยสู่อนัดามนั การส่งเสริมสนบัสนุน
เคร่ืองมือการจดัการความรู้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
ระหว่างกันเพื่อประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนทั้งแก่นักศึกษา บุคลากรชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ สนบัสนุนและพฒันาความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริม
ใหบุ้คลากรของทั้งสองฝ่ายใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

พ.ศ.2559 ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการกบับริษทั สุโข สปา จ ากดั ในด้านสนับสนุน
และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษา พฒันาทกัษะดา้นการท างานแก่
นกัศึกษาและบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์
ทางวชิาการระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการ  

 

พ.ศ.2559 ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและพฒันาความรู้ของนกัศึกษา
ให้มีความรู้ด้านการบริการการท่องเท่ียว ด้านการบญัชี ด้านภาษาต่างประเทศ 
สนบัสนุนและร่วมมือกนัในการด าเนินการท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนั ประสานความ
ร่วมมือด้วยการสนับสนุนและร่วมกัน ผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สนับสนุน



 

กิจกรรมร่วมกนัระหว่างอาจารย ์บุคลากรและนักศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนให้มีความทนัสมยัและมีมาตรฐาน ด าเนินการรับนกัศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 
ด าเนินการอ่ืนๆ กบัหน่วยงานต่อไปน้ี 

   1. โรงแรมคราวน์ ลนัตา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
   2. อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท 
   3. โรงแรมโวค รีสอร์ท แอนด ์สปา 
 

พ.ศ.2559 ท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 
ในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างเครือข่ายการด าเนินโครงการและกิจกรรม 
เพื่อพฒันาศักยภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัศึกษา  

 



 

บทที ่ 2 
สภาวการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทีม่ีอทิธิพลต่อการพฒันาการศึกษา 

 

1. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12 ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันาประเทศ “สู่
ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื” ใหค้วามส าคญักบัการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผา่นประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และย ัง่ยืน สังคมอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข 
 
กรอบวสัิยทศัน์และเป้าหมาย  
 1. กรอบวสิัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีประเทศก าลงัประสบอยู่ท  าให้การก าหนดวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยงัคงมีความต่อเน่ืองจาก
วสิัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 และกรอบหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันาท่ียึดหลกัสมดุล ย ัง่ยืน 
โดยวสิัยทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ตอ้งให้ความส าคญักบัการก าหนดทิศทางการพฒันา
ท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผา่นประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง 
และย ัง่ยืน สังคมอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” 
ของประเทศ  
 2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ไดจ้ดัท าข้ึน ประเทศ
ไทยเป็นประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
เป้าหมาย  
 1. การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  
 2. การพฒันาศกัยภาพคนให้สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวยัอยา่งมี
คุณภาพ  
 3. การลดความเหล่ือมล ้าในสังคม  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 5. การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และย ัง่ยนื 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับเปล่ียนใหค้นในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทดัฐานท่ีดีทางสังคม 
 2. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมี้ทกัษะในการด ารงชีวติส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 3. เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวติ 
 4. เพื่อเสริมสร้างสถาบนัทางสังคมใหมี้ความเขม้แขง็เอ้ือต่อการพฒันาคนและประเทศ 
  
เป้าหมายและตัวช้ีวดั 
 เป้าหมายการพฒันา 
  1. คนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
  2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
  3. คนไทยไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
  4. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
  5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 
 ตวัช้ีวดั 
 เป้าหมายท่ี 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสังคม 
 ตวัช้ีวดั 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบติัตนท่ีสะทอ้นการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มข้ึน 



 

 ตวัช้ีวดั 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
 เป้าหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 2.1 เด็กปฐมวยัมีพฒันาการเตม็ตามศกัยภาพ 
  ตวัช้ีวดั 1 เด็กมีพฒันาการสมวยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 
 2.2 เด็กวยัเรียนและวยัรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน 
  ตวัช้ีวดั 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
  ตวัช้ีวดั 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
 2.3 วยัแรงงานมีความรู้และทกัษะเป็นไปตามความตอ้งการของตลาดงานและมีทกัษะทางการเงิน
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
  ตวัช้ีวดั 4 ผูเ้รียนในระบบทวภิาคีเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 30 ต่อปี 
  ตวัช้ีวดั 5 ผูท่ี้ไดรั้บการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเพิ่มข้ึน 
  ตวัช้ีวดั 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายไดพ้ึงจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มข้ึน 
 2.4 ผูสู้งอายวุยัตน้มีงานท าและรายไดท่ี้เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูสู้งอาย ุ
  ตวัช้ีวดั 7 การมีงานท าของผูสู้งอาย ุ(อาย ุ60 – 69 ปี) เพิ่มข้ึน 
 เป้าหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  ตวัช้ีวดั 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไม่ต ่ากวา่ 500 
  ตวัช้ีวดั 3.2 การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มข้ึน 
  ตวัช้ีวดั 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 85 
  ตวัช้ีวดั 3.4 แรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. 
เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 20 ต่อปี 
 เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
  ตวัช้ีวดั 4.1 ประชากรอาย ุ15 – 79 ปีมีภาวะน ้าหนกัเกินลดลง 
  ตวัช้ีวดั 4.2 การตายจากอุบติัเหตุทางถนนต ่ากวา่ 18 คน ต่อประชากรแสนคน 
  ตวัช้ีวดั 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการเพิ่มข้ึน 
  ตวัช้ีวดั 4.4 อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
  ตวัช้ีวดั 4.5 การคลอดในผูห้ญิงกลุ่มอาย ุ15 – 19 ปี ลดลง 
  ตวัช้ีวดั 4.6 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
  ตวัช้ีวดั 4.7 ผูสู้งอายท่ีุอาศยัในบา้นท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเป็นร้อยละ 20 
 เป้าหมายท่ี 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนัทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 
  ตวัช้ีวดั 5.1 ดชันีครอบครัวอบอุ่นอยูใ่นระดบัดีข้ึน 



 

  ตวัช้ีวดั 5.2 ประชากรอาย ุ13 ปีข้ึนไปมีการปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนาเพิ่มข้ึน 
  ตวัช้ีวดั 5.3 ธุรกิจท่ีเป็นวสิาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน 
 
แนวทางการพฒันา 
 3.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์
 3.2 พฒันาศกัยภาพคนใหมี้ทกัษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า  
  3.2.1 ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัมีการพฒันาทกัษะทางสมองและทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
  3.2.2 พฒันาเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานและการใชชี้วติท่ีพร้อมเขา้สู่ตลาดงาน 
  3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาดงาน 
  3.2.4 พฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูสู้งอายวุยัตน้ใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน 
 3.3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 3.4 ลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพและใหทุ้กภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลงัดา้น
สุขภาพ 
 3.6 พฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสังคมสูงวยั 
 3.7 ผลกัดนัใหส้ถาบนัทางสังคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอยา่งเขม้แขง็ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 

 
หมวดที ่1 บททัว่ไป ความมุ่งหมายและหลกัการ 

มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
(2) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
             (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา 
             (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
             (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน  
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 

หมวดที ่3 ระบบการศึกษา 

มาตรา 15 การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั  
            (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายวธีิการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวดัและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  
            (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการ
จดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา 
โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคล      
แต่ละกลุ่ม  
            (3) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ 
ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้
อ่ืนๆ 
             สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได ้ใหมี้การเทียบโอน
ผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน 

 

 



 

หมวดที ่4  แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี  

(1) ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
              (2) ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์
เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยืน   
              (3) ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬาภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
              (4) ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
              (5) ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
              (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
              (3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
              (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
              (5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่างๆ 
              (6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 



 

มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑห์อศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่างๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจ้ดัตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั
โดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ  
              สาระของหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวชิาการ และวชิาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ 
ความคิด ความสามารถความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม  
              ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา นอกจากคุณลกัษณะในวรรคหน่ึง และวรรคสองแลว้ 
ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวชิาการ วชิาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และ
พฒันาสังคม 

หมวดที ่6  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 ใหมี้ระเบียบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 
ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั โดยมีการจดัท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์าร
มหาชนท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศึกษา
เพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ และแนวการจดั
การศึกษาในแต่ละระดบัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
            ใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร่ึงในทุกหา้ปีนบัตั้งแต่การ
ประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินผลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

 

 



 

หมวดที ่7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา 57 ใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาโดยน าประสบการณ์ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าวมาใช ้
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

หมวดที ่8 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
             มาตรา 59 ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ ตามกฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุและท่ี
เป็นทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบันโยบายวตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา  
            บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้ หรือโดยการซ้ือ
หรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษา ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา
บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศให้ หรือโดยการซ้ือ
หรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษา ไม่ถือเป็นราชพสัดุ และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา  
            บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
ท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาการซ้ือทรัพยสิ์น
หรือจา้งท าของท่ีด าเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิงบประมาณ  
            บรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากท่ีราชพสัดุ เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือ
ทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของท่ีด าเนินการโดยใชเ้งินงบประมาณใหส้ถานศึกษาสามารถจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

มาตรา 60 ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญัสูงสุดต่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา 

หมวดที ่9 เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

มาตรา 65 ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

มาตรา 67 รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการวจิยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อใหเ้กิดการใชท่ี้คุม้ค่าและ
เหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 



 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 
อุดมการณ์ส าคญัของการจดัการศึกษา คือการจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยา่งสมดุลระหว่างปัญญาธรรม 
คุณธรรม และวฒันธรรม  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวยัเด็ก ปลูกฝัง 
ความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ตั้งแต่วยัการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อการท างาน
ท่ีมีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้ตรงความตอ้งการของผูเ้รียน และ
สามารถตรวจสอบได้อย่างมัน่ใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชีวิต และสังคมเป็นปัจจยั
ส าคญัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนสามารถพึงตนเองและพึ่งกนัเองได ้และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั
นานาชาติเพื่อใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ และหลกัการในการจดัการศึกษาดงักล่าว   ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีไว ้3 มาตรฐาน และ 11 ตวับ่งช้ี  ไดแ้ก่   

 
มาตรฐานท่ี  1  คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
มาตรฐานท่ี  2  แนวการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้   
 

    
 

 
 
 เป้าหมายของการจดัการศึกษาอยูท่ี่การพฒันาคนไทยทุกคนใหเ้ป็น “ คนเก่ง คนดี และมี ความสุข”   

โดยมีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัพฒันาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  ตรงตามความตอ้งการ 
ทั้งในดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทกัษะคุณธรรมและจิตส านึกท่ี พึงประสงค์ และ
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข   
 ตัวบ่งช้ี  

1.1 ก าลงักาย ก าลงัใจทีส่มบูรณ์  
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ ตามเกณฑก์ารพฒันาในแต่ละช่วงวยั  
1.2 ความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นและเพยีงพอในการด ารงชีวิตและพฒันาสังคม  

1.2.1 คนไทยไดเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  
1.2.2 คนไทยมีงานท าและน าความรู้ไปใชใ้นการสร้างงานและสร้างประโยชน์ใหส้ังคม  

1.3 ทกัษะการเรียนรู้และปรับตัว  

มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมอืงและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 

 



 

1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ทนัโลก รวมทั้งมีความสามารถในการ
ใชแ้หล่งความรู้และส่ือต่างๆ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม 

1.3.2 คนไทยสามารถปรับตวัได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ดีและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี  

1.4 ทกัษะทางสังคม  
1.4.1 คนไทยเขา้ใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีทกัษะและ ความสามารถท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข  
             1.4.2 คนไทยมีความรับผดิชอบ เขา้ใจ ยอมรับ และตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
สามารถแกปั้ญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวธีิ  

1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
1.5.1 คนไทยด าเนินชีวติโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต  
1.5.2 คนไทยมีความรับผดิชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นคน

ไทยมีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผน่ดินไทย และปฏิบติัตนตามระบอบประชาธิปไตยเป็นสมาชิกท่ีดี 
เป็นอาสาสมคัรเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 
 
 
 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ไดฝึ้กการคิดไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย ์รู้จกั
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเตรียมการสอนและส่ือท่ีผสมผสานความรู้สากลกบัภูมิปัญญาไทยจดับรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ จดัหาและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพฒันาความคิดของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์

ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญขึน้อยู่กบั   
1.  ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และสมาชิกชุมชน  
2.  ปัจจยัดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ หลกัการบริหารจดัการและหลกัธรรมาภิบาล  

ตัวบ่งช้ี  
2.1 การจัดหลกัสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันาตามธรรมชาติ 

และเต็มศักยภาพ 
2.1.1 มีการจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผูเ้รียนทุกระบบสอดคลอ้งตาม

ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  
              2.1.2 ผูเ้รียนมีโอกาส/สามารถเขา้ถึงหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจดัไวอ้ยา่งทัว่ถึง  

มาตรฐานที ่2  แนวการจดัการศึกษา 
จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญัและการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

 



 

              2.1.3 องคก์รท่ีใหบ้ริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอ้มท่ีต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานท่ีมีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยั  

2.1.4 มีการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ ส่ือเพื่อการเรียนรู้และการใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

2.2 มีการพฒันาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
2.2.1 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง

เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการและวชิาชีพ  
2.2.2 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการท างาน

และผกูพนักบังานมีอตัราการออกจากงานและอตัราความท าผดิวนิยัลดลง  
2.2.3 มีแนวโนม้ในการรวมตวัจดัตั้งองคก์รอิสระ เพื่อสร้างเกณฑม์าตรฐานเฉพาะกลุ่มและติดตาม

การด าเนินการของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย 
2.3 มีการบริหารจัดการทีใ่ช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
2.3.1 องคก์ร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ตามสภาพทอ้งถ่ิน สภาพปัญหาและ 

ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  
2.3.2 ผูรั้บบริการ/ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจดับริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
2.3.3 มีการก าหนดระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได ้
 

 
 
 

 
การเรียนรู้  ความรู้  นวตักรรม ส่ือและเทคโนโลยเีป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาสู่สังคมแห่งความรู้

การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อใหค้นไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเขา้ถึงปัจจยั และเรียนรู้อยา่ง    
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ีหลากหลาย โดยการไดรั้บความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนของ
สังคม จะน ามาซ่ึงการพฒันาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของ คนไทยในการพฒันาประเทศ
รวมทั้งการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ 
การสร้างวถีิการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ใหเ้ขม้แขง็ 



 

ตัวบ่งช้ี  
3.1 การบริการวชิาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กบัชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  
3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกบับุคลากรและองคก์รในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ทุกฝ่ายทุกระดบัร่วมจดัปัจจยั 

และกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และใหบ้ริการวชิาการท่ีเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคนในชุมชน 
เพื่อใหส้ังคมไทย เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.1.2 ชุมชนเป็นท่ีตั้งขององคก์รท่ีมีบริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/ 
สังคม แห่ง ความรู้ มีความปลอดภยั ลดความขดัแยง้ มีสันติสุข และมีการพฒันา กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  

3.2 การศึกษาวจัิย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้  
3.2.1 ศึกษาวจิยั ส ารวจ จดัหา และจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ  
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ภูมิปัญญา และ     

อ่ืนๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้
คนไทยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวติไดจ้ริง  

3.2.3 ศึกษาวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่และการพฒันาประเทศ  
3.3 การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม  
3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคก์รทุกระดบั และองคก์รท่ีจดัการศึกษามีการสร้างและใชค้วามรู้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
ก าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จดัท ามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ          
โดยค านึงถึงความอิสระ และความเป็นเลิศทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศกระทรวง เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบดว้ย     
มาตรฐาน 3 ดา้น 12 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
 บณัฑิตระดบัอุดมศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มี
ความส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 ตัวบ่งช้ี   
 1.1 บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุตใ์ชค้วามรู้  



 

เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อพฒันาสังคมใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
 1.2 บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรม  

 1.3 บณัฑิตมีมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม  

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจดัการการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และพนัธกิจของการอุดมศึกษา             
อยา่งมีดุลยภาพ 

 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
      มีการบริหารจดัการการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย และ
ความเป็นอิสระทางวชิาการ 

              ตัวบ่งช้ี  

 1. มีการบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งมีอิสระ
ทางวชิาการ 

 2. มีการบริหารจดัการทรัพยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได ้มีการจดัการศึกษาผา่นระบบและวธีิการต่างๆ อยา่ง
เหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน 
 3. มีระบบการประกนัคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ข. มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอุดมศึกษา 
     มีการด าเนินงานตามพนัธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดา้น อยา่งมีดุลยภาพโดยมีการประสาน
ความร่วมมือรวมพลงัจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจดัการความรู้ 
            ตัวบ่งช้ี 
 1. มีหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ประเภทสถาบนัและสังคม โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนแบบผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้การ
เรียนรู้และการสร้างงานดว้ยตนเองตามสภาพจริง ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน มีการประเมินและใชผ้ลการประเมิน
เพื่อพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนกัศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการสอน 
 2. มีการวจิยัเพื่อสร้างและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพยสิ์น
ทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มตามศกัยภาพของประเภท



 

สถาบนั มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
 3. มีการใหบ้ริการวชิาการท่ีทนัสมยั เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมตามระดบั
ความเช่ียวชาญของประเภทสถาบนั มีการประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็และความย ัง่ยนืของสังคมและประเทศชาติ 
 4. มีการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน พฒันา เผยแพร่ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใชศิ้ลปะ วฒันธรรมต่างประเทศอยา่งเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ  

  3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้   
 การแสวงหา การสร้าง และการจดัการความรู้ตามแนวทาง / หลกัการ อนัน าไปสู่สังคมฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ตัวบ่งช้ี  
 3.1 มีการแสวงหา การสร้าง และการใชป้ระโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทศ 
เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้  

 3.2 มีการบริหารจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการวิจยัแบบบูรณาการ หลกัการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ หลกัการสร้างเครือข่าย และหลกัการประสานความร่วมมือรวมพลงั อนัน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

5. มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2554 

การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดป้ระกาศมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 

1. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ยมาตรฐาน 2 ดา้น ดงัน้ี 
1.1 มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา ประกอบดว้ยมาตรฐาน ยอ่ยดา้น          

ต่าง ๆ 4  ดา้น 
(1) ดา้นกายภาพ 
สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัของอาคารเรียนท่ีดี มีหอ้งครบทุก

ประเภท พื้นท่ีใชส้อยท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมีจ านวน เพียงพอ และ
เหมาะสมกบัจ านวนอาจารยป์ระจ า จ  านวนนกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตร และจ านวน นกัศึกษาตามแผนการรับ
นกัศึกษา ตามเกณฑพ์ื้นท่ีใชส้อยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้ หอ้งสมุดตามเกณฑม์าตรฐาน มี
ครุภณัฑป์ระจ าอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษา และคอมพิวเตอร์จ านวน เพียงพอต่อการจดัการศึกษา ทั้งน้ี อาคาร
และบริเวณอาคารจะตอ้งมีความมัน่คง ปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะ หรือความจ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ดา้นวชิาการ 



 

สถาบนัอุดมศึกษามีศกัยภาพและความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจดา้นวชิาการสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถาบนัอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความตอ้งการของประเทศ
และผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยรวม มีหลกัประกนัวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีดีสามารถแสวงหาความรู้ได้
อยา่งมีคุณภาพ สถาบนัตอ้งมีการบริหารวชิาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดา้นการ
วางแผนรับนกัศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การ
ประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และการพฒันาปรับปรุงการบริหารวชิาการ 

 (3) ดา้นการเงิน 
สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมดา้นการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบท่ีจ าแนกตามกองทุน        

มีแผนการเงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัไดว้า่สถาบนัจะสามารถจดัการศึกษาไดต้ามพนัธกิจและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้รวมทั้ งสอดคล้องกับแผนการพฒันาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและ
ผูใ้ชบ้ริการอุดมศึกษา สถาบนัมีการจดัท ารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดม้าของรายไดร้ายรับ การจดัสรร 
การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การ
ประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  การปฏิบติังานควบคู่ไปกบัการ
ใชเ้งินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 

 
(4) ดา้นการบริหารจดัการ 
สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ 

ค่านิยม ไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจท่ีก าหนด
ไว ้โดยมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากบั นโยบาย การด าเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้กบันกัศึกษาและบุคลากรทุกระดบั รวมทั้งก ากบั 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีก าหนดไว ้
มีการเผยแพร่ผลการก ากบัการด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหาร จดัการของผูบ้ริหารทุกระดบัสู่
ประชาคมภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  ท่ีประกอบดว้ย หลกัความโปร่งใส 
หลกัความรับผดิชอบ หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัความคุม้ค่า 

1.2  มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย มาตรฐานยอ่ย
ดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจ านวนตรงตาม

แผนการรับนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอยา่งมีคุณภาพ สถาบนัผลิตบณัฑิตไดต้าม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด และจดัให้มีขอ้สนเทศท่ีชัดเจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเร่ืองหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน คณาจารย ์ท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรมการพฒันาการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร และตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 

 



 

(2) ดา้นการวจิยั 
สถาบนัอุดมศึกษามีการด า เนินพนัธกิจดา้นการวิจยัอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

ภายใตจุ้ดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจยั  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท า
วจิยักบัหน่วยงานภายนอกสถาบนัเพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยั ผลงานประดิษฐ์และงานริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ 
มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดใ้นวงกวา้ง
และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

 (3) ดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 
  สถาบนัอุดมศึกษามีการใหบ้ริการทางวชิาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกวา้งและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทั้งใน
ระดบัสถาบนัและระดบับุคคลได้ในหลายลกัษณะ อาทิ การให้ค  าปรึกษา การศึกษาวิจยัการคน้ควา้เพื่อ
แสวงหาค าตอบให้กบัสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจดัให้มีการศึกษาต่อเน่ือง
บริการแก่ประชาชนทัว่ไป  การให้บริการทางวิชาการน้ี สามารถจดัในรูปแบบของการให้บริการแบบให้
เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชยท่ี์ให้ผลตอบแทนเป็นรายไดห้รือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันาและ
ปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

 
(4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติทั้งในระดับ

หน่วยงานและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อให้ผูเ้รียนและบุคลากรของสถาบนัไดรั้บ
การปลูกฝังใหมี้ความรู้ ตระหนกัถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 
สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและ
เรียนรู้วิธีการจดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได ้สถาบนัมีการควบคุมการด าเนินงานดา้นน้ี
อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุง ศิลปะ
และวฒันธรรมของสถาบนั 

2. ประเภทหรือกลุ่มสถาบนัท่ีก าหนดไวภ้ายใตม้าตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาน้ี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง 
กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวจิยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผูเ้ลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบนัเองตามปรัชญาวตัถุประสงค ์
และพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี สถาบนัอุดมศึกษาอาจเปล่ียนแปลงกลุ่มท่ีเลือกไวไ้ด ้
 



 

ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา 

กลุ่มสถาบนัท่ีก าหนดมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่ม ก  วทิยาลยัชุมชน 

  หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับต ่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพื่อเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้เขา้สู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบนั
สนบัสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวติอนัจะน าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 
  หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี เพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาและการเปล่ียนแปลงในระดบัภูมิภาค สถาบนัมีบทบาท
ในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบนัอาจมี
การจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาโทดว้ยก็ได ้

 
กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง 

  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้ ง
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบนัอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจยั หรือเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีคว ามรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสูง หรือเนน้ทั้งสองดา้น รวมทั้งสถาบนัอาจ
มีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบนัในกลุ่มน้ีอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะ 
  

ลกัษณะท่ี 1  เป็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบับณัฑิตศึกษา 
 ลกัษณะท่ี 2 เป็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 
 

กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวจิยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก 
  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญา
เอก และเนน้การท าวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก สถาบนัเนน้การผลิตบณัฑิตท่ี
เป็นผูน้ าทางความคิดของประเทศ สถาบนัมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า
ระดบัสากล  มุ่งสร้างองคค์วามรู้ ทฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวชิาการ 

 

 



 

6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพ
ของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลกัในการจดัท ามาตรฐานดา้น
ต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัในการผลิตบณัฑิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวง เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็น
กรอบมาตรฐานให้สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียน
การสอน และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการ
รับรองมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย 
- ระดบัคุณวุฒิ ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี 
ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ระดบัท่ี 4 ปริญญาโท 
ระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก 

- คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวฒิุและสาขา/สาขาวชิาต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ดา้นความรู้ 
(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
(4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

ส าหรับสาขา/สาขาวชิาท่ีเนน้ทกัษะทางปฏิบติัตอ้งเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย 



 

โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดบัคุณวุฒิและลกัษณะของหลกัสูตร
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไวใ้นแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

- ช่ือปริญญา จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน ผลการเรียนรู้ ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

- ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ไป
พฒันามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดบัคุณวุฒิ เพื่อสถาบนัอุดมศึกษาได้ใช้เป็น 
แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของ
บณัฑิตท่ีผลิตในสาขา/สาขาวชิาของระดบัคุณวุฒิเดียวกนัมีมาตรฐานท่ีเทียบเคียงกนัไดท้ั้งในระดบัชาติและ
ระดบัสากล 

- ให้สถาบันอุดมศึกษาพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจดัท า
รายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)และ
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดยมีหัวขอ้อย่างน้อยตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และด าเนินการจดัการเรียนการสอนตลอดจนการวดัและการประเมินผลเพื่อให้มัน่ใจว่าบณัฑิตมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

- ให้สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตร โดยมีตวับ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยมาตรฐานคุณวฒิุตามระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น ๆ 

-  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัใหมี้การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก ๆ  5 ปี 
- ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลกัสูตรท่ีด าเนินการไดม้าตรฐาน ตาม

ประกาศน้ีต่อสาธารณะตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

 

 

 

 

 



 

7. กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2  มีสาระหลกัๆ 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการวเิคราะห์ภาพ
ฉายปัจจุบนัและอนาคต (scenario) ท่ีเป็นปัจจยัแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลก ประเทศไทย 
จนถึงอุดมศึกษา    ส่วนท่ีสอง เป็นปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษา 

                                            
               
 1.  ความเปลีย่นแปลงด้านประชากร  ประชากรไทยในอนาคตจะเพิ่มข้ึนในอตัราการเพิ่มท่ีลดลง  จ  านวน
เด็กและเยาวชนลดลง  ผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

แนวทางการพฒันา 

1.1 อุดมศึกษาจะตอ้งหยดุการขยายตวัอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด   โดยเฉพาะการขยายตวั เพื่อรองรับ
ประชากรวยัอุดมศึกษา 18-22 ปี  แต่อุดมศึกษาจะตอ้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ  (Lifelong  Learning)  
แก่ผูสู้งวยั ทั้งเพื่อการท างานหลงัวยัเกษียณ  การเปล่ียนงาน และการประกอบอาชีพใหม่ๆ ท่ีจะเป็นผลิตผล
เสริมจากวยัแรงงาน 
              1.2  อุดมศึกษาตอ้งพฒันาคนไทยใหมี้ผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic Productivity) สูงข้ึน   ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัสามประการ  คือ  คุณภาพและระยะเวลาท่ีไดรั้บการศึกษา  การฝึกอบรมและการพฒันาท่ี
ต่อเน่ือง และสุขภาพอนามยั โดยนยัยะน้ี อุดมศึกษาตอ้งสร้างความรู้ สร้างกลไกดูแลสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนตั้งแต่วยัเด็กผา่นการศึกษา การวจิยั การบริการวชิาการแก่สังคม 
 1.3  อุดมศึกษาจะตอ้งค านึงถึงการกระจายตวัของสถานศึกษาตามแหล่งประชากร และก าหนด
นโยบายอุดมศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.4  อุดมศึกษาตอ้งค านึงถึงกลุ่มประชากรวยัแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบณัฑิต ทั้งน้ีผูจ้บ
ปริญญาตรีมีเพียง 1 ใน 7 ของแรงงานทั้งหมด    ตอ้งจดัระบบการเรียนท่ียกระดบัวยัแรงงานท่ีมีความรู้เป็น
ทุนเดิม  ผูท้  างานสามารถเรียนตามความตอ้งการโดยไม่ดึงคนออกจากงานเพื่อมาเรียนหนงัสือ 

 2.  พลงังานและส่ิงแวดล้อม  พลงังานเป็นปัจจยัส าคญัต่อวิถีชีวติและการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ในขณะท่ีส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติของประชาชน และมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศอยา่งรุนแรง  อาทิเช่น   การลดลงของน ้าแขง็ในขั้วโลกเหนือ   ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึนเป็นผลใหเ้กิดภยั
ธรรมชาติสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น   
 แนวทางการพฒันา 

 2.1  อุดมศึกษาตอ้งสร้างบุคลากรและความรู้  เพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองไดเ้พิ่มข้ึนทางดา้นพลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดการน าเขา้พลงังาน และเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2  อุดมศึกษาเพิ่มบทบาทดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน โดยยดึสามแนวทางหลกั คือ  

ภาพอนาคตทีม่ีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย 



 

-  สร้างความตระหนกัและความต่ืนตวั โดยจดัใหมี้การเรียนการสอนเป็นวชิาพื้นฐาน                           
-  สร้างความรู้  โดยจดัการศึกษาเชิงลึกและการวจิยั 
-  เพ่ิมบทบาทการบริการเทคโนโลยีพลงังานและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มแก่สาธารณะและภาคการผลิตจริง 

2.3  อุดมศึกษาท าการวจิยัทางดา้นพลงังาน  ส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษท์รัพยากร 
2.4  พฒันาคนในตลาดแรงงานและผลิตก าลงัคนทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
2.5  ส่งเสริมการวจิยัและการท างานร่วมกนัระหวา่งอุดมศึกษากบัภาคเอกชน  

3.  การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต  การมีงานท าและตลาดแรงงานท่ีเขม้แขง็เป็นเง่ือนไข
ส าคญัต่อการพฒันาประเทศ   อุดมศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีสร้างบุคลากรและความรู้รองรับ
ตลาดแรงงาน  ประเด็นส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานประกอบดว้ย 4 ประเด็น  คือ  โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  โลกาภิวตัน์  ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี และโลกสารสนเทศ 

แนวทางการพฒันา  
             3.1  เกษตรกรก าลงัออกจากภาคการเกษตรสู่ภาคการบริการและการผลิต อุดมศึกษาตอ้งเพิ่มความรู้
และทกัษะใหป้ระชากรเหล่าน้ี เนน้การสร้างหน่วยงานปฏิบติั   การฝึกอบรมระดบัลึกในพ้ืนท่ีมากกวา่การตั้งรับ 
             3.2  อุดมศึกษาช่วยประชากรท่ียงัอยูใ่นภาคเกษตร ใหอ้ยูต่่อไปได ้และอยูไ่ดดี้ข้ึน โดยการสร้างคน 
สร้างความรู้ กลไกเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหารในระดบัครัวเรือน,ชุมชน,พื้นท่ี,เพิ่มผลผลิตและลด
ตน้ทุนการผลิต การจดัการการเกษตรท่ีย ัง่ยนื การเกษตรสมยัใหม่   การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร 
 3.3  อุดมศึกษาตอ้งท างานใกลชิ้ดภาคบริการซ่ึงจะเป็นหลกัเศรษฐกิจท่ีใหญ่ เพื่อเอ้ือต่อการสร้าง
เศรษฐกิจฐานความรู้และการใชเ้ทคโนโลย ี
 3.4  อุดมศึกษาร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะการวเิคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า มูลค่าใน
การส่งออก การจา้งงาน  เป้าหมายของอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลิตภาพฯ เพื่อก าหนดแผนร่วมเพื่อการผลิต 
และพฒันาก าลงัคน การบริการเทคนิค การบริการเทคนิค และการวจิยัท่ีก าหนดโดยผูใ้ช ้
              3.5  อุดมศึกษาควรท างานกบัภาคการผลิตจริง เพื่อการแข่งขนัริเร่ิมเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมฐานความรู้ 

4. การกระจายอ านาจการปกครอง  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 ได้
ก าหนดใหมี้การกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ินมีการกระจายอ านาจประกอบดว้ยการถ่ายโอนภารกิจ 
การกระจายอ านาจการเงิน การถ่ายโอนบุคลากร จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสนบัสนุนความเช่ียวชาญในการติดตั้งระบบ
ต่างๆ การจดัการความรู้ การฝึกอบรมยกระดบัความสามารถของบุคลากร ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
              แนวทางการพฒันา  
 4.1  อุดมศึกษาจะมีความส าคญัสูงต่อประสิทธิผลและความส าเร็จในการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ดว้ยการท างานร่วมกบัทอ้งถ่ิน ดา้นการบริการวิชาการ อีกทั้งงบประมาณองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งรายไดท่ี้จะเพ่ิมความส าคญัสถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ถา้อุดมศึกษา สามารถปรับตวัเขา้หาได ้



 

4.2 งานท่ีอุดมศึกษาสามารถท าไดก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ควรท าไดห้ลายลกัษณะ 
       -  ใหค้  าปรึกษาในกิจการของทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการวางแผน การติดตาม การประเมินผล   
       -  การใหค้วามรู้เพ่ิมทกัษะอาชีพ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การดูแลสุขภาพกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 
       -  การพฒันาคนท างานปัจจุบนัของทอ้งถ่ิน 
       -  การสร้างคนท างานในอนาคตของทอ้งถ่ิน 
4.3  สถาบนัอุดมศึกษาควรรวมตวัท างานเป็นเครือข่ายเชิงพื้นท่ี เครือข่ายเชิงประเด็น เพราะโจทย ์ 
       ทอ้งถ่ินเป็นโจทยบ์ูรณาการ 

5. การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง  ณ ปี พ.ศ. 2550  ประชากรโลกประสบปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงบางส่วนกระจายมากระทบประเทศไทย   ในขณะเดียวกนัประเทศไทยเอง                
ก็ประสบปัญหาท่ีมีการใชก้ าลงัรุนแรง  ท าใหเ้สียเลือดเน้ือจ านวนมากในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ ซ่ึงครอบคลุมจงัหวดัยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และบางอ าเภอในจงัหวดัสงขลา มูลเหตุ
พื้นฐานมาจากการศึกษา  เป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่การแกปั้ญหาในพื้นท่ีดงักล่าวคงไม่สามารถกระท าไดด้ว้ย
มาตรการดา้นความมัน่คงเพียงอยา่งเดียว  แต่การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะเป็นกลไกส าคญัต่อการ
แกปั้ญหาท่ีย ัง่ยนื 
 แนวทางการพฒันา 
            5.1 อุดมศึกษาตอ้งสร้างองคค์วามรู้  ความเขา้ใจ  ส าหรับสังคมไทยโดยรวมและในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในประเด็น 
  -  สังคมพหุลกัษณ์ พหุวฒันธรรม ทัง่เผา่พนัธ์ุ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม ความเช่ือ  
              -  มีการศึกษาคู่ขนานในสามจงัหวดัภาคใต ้ดา้นวชิาโลก และศาสนาอิสลาม เพื่อรักษาความเป็น 
                มาลาย ูและอิสลาม 
              -  ความซบัซอ้นประวติัศาสตร์ในพื้นท่ีและผลต่อเน่ือง 
              -  ประวติัศาสตร์การถูกทองทิ้ง และการขาดโอกาส 
           5.2  อุดมศึกษาตอ้งพฒันาครูและผลิตครู  ทั้งระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
หลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และส่ือส าหรับการสร้างและการด ารงสังคมพหุลกัษณ์   พหุวฒันธรรม 
           5.3  เน่ืองจากเด็ก  เยาวชนและประชาชนในสามจงัหวดัภาคใตข้าดโอกาสและการพฒันาทางวชิาการ
การประกอบอาชีพในโลกท่ีกวา้งขวาง  การมีโลกทศัน์ท่ีหลากหลาย  อุดมศึกษาตอ้งเป็นกลไกหลกัเพื่อการ
เพิ่ม mobility  ทางกายภาพ  ความคิดและโลกทศัน์  ใหเ้ด็กและเยาวชนไดอ้อกนอกพื้นท่ีทั้งกายภาพ และใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (และการเขา้พื้นท่ีของเด็กและเยาวชนจากภายนอก),  ส่งเสริมการเรียนวชิาการเพื่อ
อาชีพในโลก, ช่วยสร้างอาชีพในพื้นท่ีสามจงัหวดัภาคใต ้ และเพิ่มโอกาสท่ีจะออกไปประกอบอาชีพใน
ประชาคมอาเซียน  และโลกอิสลาม 



 

  5.4  อุดมศึกษาส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิส่งเสริม
สันติศึกษา ในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยอาศยัการถอดบทเรียนจากตน้แบบชุมชนในประเทศและเรียนรู้จาก
ประเทศท่ีมีประสบการณ์ 

6. เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต  ดว้ยวิวฒันาการหลายๆ ประการ เช่น ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี อิทธิพลของส่ือสารมวลชน ระบบการศึกษา และอุตสาหกรรมใหม่  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้างของสงัคม  วฒันธรรม  ความคิด  ท าใหเ้ยาวชนในวนัน้ีมีความเปล่ียนแปลงทั้งในมติการใชชี้วิต  การ
เรียนรู้  ครอบครัว  ตลอดจนภาวะเส่ียงต่างๆ เร่ิมมีสญัญาณท่ีช้ีไปในทางเปล่ียนแปลงของชีวิตการท างานของ
บณัฑิตในอนาคต  ท่ีแตกต่างไปจากลกัษณะงานปัจจุบนั  อาทิเช่น  การท างานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดช่วงอายุ
การท างานหรือในขณะใดขณะหน่ึง  การท างานไร้สงักดั (Freelance)  ความเส่ียงต่อความไม่แน่นอนของรายได ้
การจบัคู่และเปล่ียนคู่ผูร่้วมงาน เป็นตน้  ซ่ึงจะเป็นเหตุใหเ้กิดความไม่สอนคลอ้งกนั (Mismatch) ระหวา่งการศึกษา 
และทกัษะอาชีพท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต  นอกจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์แลว้  ความสามารถท่ีส าคญัไม่ยิ่ง
หยอ่นจะเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสาร  การท างานเป็นหมู่คณะ  การแกปั้ญหา การรับความเส่ียง  การออกแบบและ
ความสร้างสรรค ์ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การบริหารจดัการตนเอง  รวม
ไปถึงจริยธรรม  ค่านิยมการศึกษาในศาสตร์เฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม่เพียงพออีกต่อไป  แต่ตอ้งเสริมฐานความรู้
และสมรรถนะท่ีจะช่วยใหบ้ณัฑิตสามารถอยูใ่นตลาดแรงงานไดแ้ละไดเ้ป็นอยา่งดี  ทั้งดา้นการอยูร่่วมในสงัคม  
การสร้างสรรค ์ความรู้เชิงปฏิบติั  และความรู้พ้ืนฐานทั้งทางโลก  ปรัชญา  และสงัคม 
 แนวทางการพฒันา 

6.1  อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสูตร  ในรูปแบบของทกัษะชีวติ  ทกัษะสังคมการ
สะสมความรู้  และความสามารถเชิงบูรณาการ 
 6.2  อุดมศึกษาจดัใหมี้ระบบวดัผลงาน (KPI)  ของอาจารยท์างดา้นการดูแลนกัศึกษาทั้งทางวชิาการ  
กิจกรรมนอกหลกัสูตร และจริยธรรม 
 6.3  จดัใหมี้การบริการทางการแนะแนวอาชีพแก่นกัเรียนมธัยมศึกษา และอาชีวศึกษาและแนวทาง
ดา้น “การอาชีพและการมีงานท า (Career counseling)”  แก่นกัศึกษาและบณัฑิต 
 6.4  การเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based 
education)   เช่น  สหกิจศึกษา (Co-operative  education)   ทกัษะวศิวกรรม (Engineering practice school)  
Internship/Apprenticeship  ในภาคการผลิตและภาคสังคมเป็นแนวทางการจดัอุดมศึกษาท่ีควรมีการขยาย  
โดยอาจารยมี์ส่วนร่วมอยา่งใกลชิ้ด  เก็บเก่ียวประสบการณ์จริงในลกัษณะการจดัการเรียนรู้บนฐานการ
ท างานของอาจารยเ์อง  เพื่อน าประสบการณ์ไปต่อยอด  วิจยัและสอนนกัศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
            6.5  การใหป้ระชาคมอุดมศึกษาเรียนรู้และเห็นคุณค่าของพหุลกัษณ์พหุวฒันธรรม  การเห็นจุดอ่อน
จุดแขง็และทางเลือก   จ  าเป็นตอ้งส่งเสริมความหลากหลาย(diversity)  และ mobility  ของนกัศึกษาต่างวยั  
ต่างภูมิหลงัวฒันธรรมและสังคมต่างเผา่พนัธ์ุ      เช่น   การจดัโควตากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  การแลกเปล่ียน
นกัศึกษาภายในประเทศ และกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะกบัประเทศกลุ่มอาเซียน  เอเชียตะวนัออก และ



 

เอเชียใต ้ การรับนกัศึกษาวทิยาลยัชุมชนเขา้เรียนต่อในมหาวทิยาลยั 4 ปี การศึกษาและการปฏิบติัของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัในพื้นท่ีบริการของวทิยาลยัชุมชน เป็นตน้ 

 7.  เศรษฐกจิพอเพยีง  เป็นปรัชญาของการด าเนินชีวติดว้ยทางสายกลาง มีผลตั้งแต่ระดบับุคคล  
ครอบครัว  ชุมชนไปถึงประเทศ โดยมีเป้าประสงคใ์นการเช่ือมโยงวถีิชีวติ  เศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม
และการเมืองท่ีมีความสมดุล มัน่คง เป็นธรรม ย ัง่ยนื พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
              แนวทางการพฒันา 
             7.1  อุดมศึกษาตอ้งมีความเขา้ใจ และการปฏิบติัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเร่ิมตน้มีการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบการบริหารเชิงวชิาการโดยการจดัตั้งศูนยศึ์กษา  การสร้างผูน้ านกัปฏิบติั ตน้แบบ
กิจกรรมและโครงการในระดบันิสิตนกัศึกษาจ านวนหน่ึง 
             7.2  อุดมศึกษาตอ้งเป็นผูน้ าใหเ้กิดการปฏิบติัได ้วเิคราะห์ได ้สร้างความรู้และองคค์วามรู้ใหม่ไดใ้ห้
เป็นรูปธรรมทั้งระดบัปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน องคก์ร ภาคการผลิต 

 

 

เป้าหมายของกรอบอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 เม่ือส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2564 คือ การ “ยกระดบั
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพฒันาศกัยภาพ
อุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู้และนวตักรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
โลกาภิวตัน์ รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของทอ้งถ่ินไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล  การเงิน   
การก ากบัมาตรฐาน   และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวชิาการ  ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” 

1.  แนวทางการพฒันา : รอยต่อกบัการศึกษาระดับอืน่ 

     1.1  อุดมศึกษาพึงสนบัสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเตม็ความสามารถและแบ่งเวลาของตนเอง            
ใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาระดบัมธัยม และอาชีวศึกษาอยา่งเตม็ท่ี 
                   1.2  อุดมศึกษาตอ้งท างานกบัสถานศึกษาพื้นฐานดา้นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และคิด            
หลกัสูตรและดูแลนกัเรียนกลุ่มน้ีเฉพาะ เม่ือเขา้สู่ระบบอุดมศึกษา 
                   1.3  อุดมศึกษาควรมีนโยบายเปิดใหผู้จ้บอาชีวศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา           
ไดด้ว้ยความยดืหยุน่ ประกอบอาชีพต่อไปไม่ทิ้งงานทิ้งอาชีพโดยยดึหลกั  
               ก.  ศึกษาในเง่ือนไขเวลาท่ีไม่บีบรัด 
  ข.  การสะสมหน่วยกิตในท านองธนาคารหน่วยกิต 
                    1.4  อุดมศึกษาตอ้งเร่งทบทวนกระบวนการผลิตและพฒันาครู ป้อนโรงเรียนและวทิยาลยั          
อาชีวศึกษาในมิติใหม่การสร้างตวัคูณ (Multiplier) สร้างเง่ือนไขใหค้นเก่งเขา้เรียนครู 

ทศิทางและนโยบายของกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 

 



 

 2. แนวทางการพฒันา : การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การไร้ทิศทาง ความซ ้าซ้อนการขาดคุณภาพ การ
ขาดประสิทธิภาพ 

 2.1  ลดเลิกหลกัสูตรท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของสังคม และตลาดแรงงาน 
 2.2  ลดเลิกคณะ และสถาบนัท่ีมีปัญหาคุณภาพอยา่งรุนแรง 
 2.3  ใหมี้การสร้างกลไกประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นกลไกหลกักลไกหน่ึง 
                      ในการแกปั้ญหาการไร้ทิศทาง ความซ ้ าซอ้น การขาดคุณภาพ และการขาดประสิทธิภาพ 
                      ของอุดมศึกษา 

 2.4  การพฒันาเพื่อจดัสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

        2.4.1  กลุ่มวทิยาลยัชุมชน (Community Colleges) 
        2.4.2  กลุ่มมหาวทิยาลยัส่ีปี (4-year University) และมหาวทิยาลยัศิลปศาสตร์  
                               (Liberal Arts University) 
        2.4.3  กลุ่มมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
                              (Specialized University) มหาวทิยาลยั Comprehensive 
        2.4.4  กลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั (Research University)  และมหาวทิยาลยับณัฑิตศึกษา 
                              (Graduate University) 

3. แนวทางการพฒันา : ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 หากสถาบนัอุดมศึกษามีกลไกการก าหนดทิศทางท่ีดีและกา้วหนา้ พร้อมกบัการขบัเคล่ือน โดยการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ ภารกิจของมหาวทิยาลยัก็ส าเร็จลุล่วงไปได ้บทบาทและความรับผดิชอบ
ขององคก์รสูงสุดในท่ีน้ี คือ “สภามหาวทิยาลยั” มีความส าคญัต่อความเจริญของสถาบนัและผลผลิตท่ีดี 

3.1  การสร้างความเปล่ียนแปลงในมหาวทิยาลยัตอ้งอาศยัการก าหนดและก ากบันโยบายการบริหาร
จดัการให้เกิดการปฏิบติั รวมทั้งการมีผูน้ าการเปล่ียนแปลง สมควรจดัตั้งองคก์รหรือกลไกพฒันาผูก้  ากบั
นโยบายและผูบ้ริหารในลกัษณะเดียวกบั Institute of Directors 

3.2 องคก์รดงักล่าวจดัการฝึกอบรม ใหค้วามรู้ จดัเยีย่มชม สร้างเครือข่ายเปิดเวทีแลกเปล่ียน 
ความคิด และสนบัสนุนการวจิยัองคก์รและนวตักรรมการบริหารนโยบาย 
 3.3 ก าหนดใหมี้การประเมินมหาวทิยาลยัเชิงธรรมาภิบาลอยา่งครบวงจร 

4. แนวทางการพฒันา : บทบาทของมหาวทิยาลยัในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 อุดมศึกษาเป็นกลไกส าคญัหน่ึงในการเพิ่มศกัยภาพของประเทศในเวทีสากล ผา่นการสร้างและ
พฒันาก าลงัคน และการสร้างความรู้และนวตักรรมผา่นระบบวจิยัและพฒันา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลิต
โครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบัความเขม้แขง็ของสังคมโดยรวม จากผลการประเมินความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศไทย พบวา่ มหาวทิยาลยัไทยไม่ติดกลุ่มมหาวทิยาลยัชั้นน าท่ีมีคุณภาพทั้งในระดบั



 

โลกและระดบัภูมิภาค ความสามารถในการสร้างนวตักรรมของประเทศต ่า โครงสร้างพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัทา้ยๆ ของประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากจ านวนบุคลากรวจิยั 
ผลงานตีพิมพท์างวชิาการ สิทธิบตัร รวมทั้งการลงทุนของรัฐในกิจการวจิยัและพฒันา  
 4.1  มหาวทิยาลยัเช่ือมต่อกบัภาคการผลิต สร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ ช้ีน าความคิดและการ
เปล่ียนแปลงของสังคม การสร้างความรู้ท่ีมีคุณภาพอาศยัระบบวจิยัท่ีสมบูรณ์เช่ือมต่อทั้งมหภาคจนถึงหน่วย 
ปฏิบติัการวจิยั 
 4.2 ท างานร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั กลุ่มมหาวทิยาลยั ศูนยค์วามเป็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรม 
ในและต่างประเทศ ภาคสังคมและชุมชน และแหล่งทุนแหล่งวชิาการต่างประเทศ 
 4.3 มหาวทิยาลยัควรผลกัดนัใหเ้กิดระบบวจิยัแห่งชาติ ท่ีควรประกอบดว้ย 

      - องคก์รระดบัชาติท่ีก าหนดนโยบายวจิยั (National research policy body) ทั้งมหภาคและ sector 
      - องคก์รจดัสรรเงินทุนวจิยั (Funding agencies) จ านวนหน่ึง มีความหลากหลาย เนน้กลุ่ม

วชิาการท่ีต่างกนั ทั้งน้ีหน่วยงานรัฐเช่นกระทรวง ภาคเอกชน จะถูกก าหนดดว้ยนโยบายแห่งชาติและกลไก
จูงใจใหส้นบัสนุนทุน 

     - หน่วยงานวิจยั (Research implementing bodies) ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ 
หอ้งปฏิบติัการวจิยัในภาครัฐและเอกชน 
              4.4  ออกแบบระบบความเช่ือมโยงระหวา่งอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อสร้างภารกิจของ
มหาวทิยาลยัจ านวนหน่ึงท่ีใชอุ้ปสงคจ์ากภาคการผลิตเป็นตวัตั้ง ทั้งการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
การบริการวชิาการ การวจิยั (Demand led curriculum, technical services and research) โดยเฉพาะใน
มหาวทิยาลยัท่ีเนน้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ีรัฐพึงจดัทรัพยากรสนบัสนุน 
 4.5  การสร้างความรู้และใชค้วามรู้เพื่อตอบโจทยท่ี์หลากหลายของประเทศ เพื่อผลิตก าลงัคนดา้น 
การวจิยั เพื่อบ่มเพาะผูมี้ความสามารถพิเศษ เพื่อบ่มเพาะเทคโนโลย ีการระบบสนบัสนุนงบประมาณวิจยัอีก
หลายอยา่งนอกจากระบบ  รัฐพึงจดัสรรงบประมาณวจิยัอีกส่วนหน่ึงใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาส าหรับ
ประเด็นต่างๆ กล่าวคือ การวจิยัในสาขาท่ีจ าเป็นต่อสังคม โดยไม่ตอ้งผกูกบัการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ, 
การพฒันานกัวิจยัรุ่นเยาว ์นกัวจิยัรุ่นใหม่, ทุนประเดิมส าหรับการวิจยัเชิงพาณิชย ์และนวตักรรมท่ีมีความ
เส่ียงประเภท Venture Capital, การสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานการวจิยั, ทุนสมทบ (Matching  fund) ใน
การลงทุนร่วมกบัมหาวทิยาลยัหรือภาคเอกชนในกิจกรรมวจิยับางประเภท รวมทั้งพิจารณาสิทธิประโยชน์
ทางการเงินและภาษีตามความเหมาะสม 
                5. แนวทางการพฒันา : การเงินอุดมศึกษา 
       การลงทุนในอุดมศึกษาผา่นระบบงบประมาณปัจจุบนัยงัไม่สะทอ้นคุณภาพการศึกษา และยงั 
มิไดใ้ชเ้ป็นกลไกก ากบัเชิงนโยบายอยา่งเตม็ท่ี ทั้งในส่วนของงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน 
งบประมาณวจิยั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
       5.1  รัฐพึงปรับการจดัสรรงบประมาณประจ าปี ส าหรับมหาวทิยาลยัของรัฐ ท่ีปัจจุบนัเป็น 



 

Supplyside  financing ให ้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศ และเป็นไปตาม Performance-based 
มากข้ึน 
       5.2  เงินยมืกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา(กยศ.) เป็นการใหผู้เ้รียนกูย้มืตามความจ าเป็น (Need-
based loan) จะตอ้งมีการพิจารณาและจดัรูปแบบใหม่ของกองทุนประเภทContribution scheme ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมระหวา่งรัฐและผูเ้รียน 

      5.3 รัฐพึงจดัตั้ง “กองทุนพฒันาอุดมศึกษา” เพื่อการพฒันาอาจารยแ์ละบุคคลากร, เช่ือมโยง
อุดมศึกษากบัภาคการผลิต สนบัสนุนการจดัตั้งวสิาหกิจโดยมหาวทิยาลยั พฒันาแรงงานความรู้ รวมถึง
เกษตรกรท่ีเลิกอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ, สนบัสนุนทอ้งถ่ิน 

      5.4 จดัสรรงบประมาณอุดมศึกษาตามพนัธกิจอุดมศึกษาและการเจรจาดา้นนโยบายกบัรัฐบาล 
      5.5 รัฐพึงใชห้ลกัการ Financial autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษา สร้างความชดัเจน

การบริหารการเงินโดยส่วนผสมของงบประมาณจากภาครัฐ รายไดข้องมหาวทิยาลยัจากค่าเล่าเรียน งานวจิยั 
งานบริการวชิาการ งานการคา้ และอ่ืน ๆ ก าหนดโครงสร้างการเงินอุดมศึกษาโดยใชห้ลกั 
 - Sources of fund ขยายวงเงินงบประมาณท่ีไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ 

- Allocation of fund จดัสรรใหเ้หมาะสมตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั และนโยบายท่ีรัฐอยากเห็น 
- Utilization of fund ใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีวนิยัการเงินการคลงั 
  ทั้งน้ีบนพื้นฐานของการจดักลุ่มมหาวทิยาลยั 
6. แนวทางการพฒันา : การพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา 

              จุดอ่อนท่ีส าคญัประการหน่ึงของอุดมศึกษาไทย คือ อาจารยแ์ละระบบการพฒันาบุคลากรใน
มหาวทิยาลยั ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะตอ้งแกปั้ญหาตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้ า ในส่วนของตน้น ้า
นั้นเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการแหล่งทุนเพื่อพฒันาอาจารย ์ส่วนกลางน ้าเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มสมรรถนะ
ใหก้บัอาจารยป์ระจ าการ ทั้งทางดา้นความเป็นครู การบ่มเพาะความสามารถในการบริหารจดัการ และการ
พฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพและสังคม จนถึงปลายน ้า ท่ีเป็นบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ยาวนานสู่อาจารยร์ะดบัอ่ืนรวมถึงการเช่ือมโยงกบัภายนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมวชิาชีพ
วชิาการ และภาคประชาสังคมทั้งหมดน้ีจะชดัเจนหา 
 6.1 การพฒันาอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ตอ้งค านึงถึงการพฒันาหลายมิติ เช่น 

-  ดา้นวชิาการ ความเป็นครู ความสามารถในจดัการเรียนการสอน ความสามารถดา้นการ
วจิยั สมรรถนะทางวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจดัการ การขดัเกลาทางสังคม 

                           -  ช่วงวยัต่างๆของการท างานและพฒันา (Life cycle development) ตั้งแต่การบ่มเพาะ 
(incubation) ในช่วงตน้การท างาน ช่วงการท างานจริง ช่วงเป็นผูสู้งความรู้และประสบการณ์และการเป็น
คลงัสมองหลงัเกษียณ 
                           โดยจดัใหมี้กระบวนการ Mentoring โดยผูมี้ความรู้และประสบการณ์ เนน้การพฒันา 
จากการท างานจริงเช่น Sabbatical, Shadowing กบัภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร่วมมือกบัหน่วยงานวจิยั 
ภาคการผลิต สมาคมวชิาการวชิาชีพ และภาคประชาสังคม 



 

 6.2 สร้างแรงจูงใจใหม้หาวทิยาลยัและผูเ้รียนร่วมลงทุนพฒันาอาจารย ์ดว้ยมาตรการดา้นการเงิน
เช่น ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลร่วมกบัมหาวทิยาลยั ทุนรัฐบาลร่วมกบัมหาวทิยาลยัและผูเ้รียน เพื่อ
เพิ่มจ านวนอาจารยท่ี์รับการพฒันาไดม้ากข้ึน กระตุน้ให้มหาวทิยาลยัและผูเ้รียนจริงจงักบัการเรียนใน
สาขาวชิาและในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งค  านึงถึงผลตอบแทนจากการไดทุ้นจากรัฐ การลงทุนของ
มหาวทิยาลยัและผูเ้รียนเอง 

7. แนวทางการพฒันา : เครือข่ายอุดมศึกษา 
                มหาวทิยาลยัในระบบอุดมศึกษามีความซ ้ าซอ้น แยง่ชิงตลาดการศึกษา มีความสูญเปล่าของ
โครงสร้างพื้นฐาน และไม่ท างานโดยการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มพลงัความหลากหลาย และความเช่ียวชาญท่ี
กระจดักระจาย 

    มหาวทิยาลยัไทยเองมีความแตกต่างสูง และมีช่องวา่งของระดบัการพฒันาความแตกต่างดงักล่าว
มีหลายมิติ อาทิเช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานท่ีตั้ง บุคลากร คุณภาพของนกัศึกษา คุณภาพของ
สถาบนั ตลอดจนช่ือเสียง เป็นตน้ ซ่ึงหลายปัญหาของอุดมศึกษาจะแกไ้ม่ไดห้ากมหาวทิยาลยัยงัแยกส่วนกนั
ท างาน ไม่รวมพลงั (Synergy) หรือแบ่งงานกนัท า สถาบนัมีคุณภาพและความเป็นเลิศ แต่เม่ือไม่ท างาน
ร่วมกนั  ก็ไม่สามารถสร้างสรรคผ์ลงานในระดบัประเทศ หรือท่ีสูงข้ึนไปได ้

    7.1 มหาวทิยาลยัในระบบอุดมศึกษาไทยมีความซ ้ าซอ้น มีความแตกต่างและมีช่องวา่งของระดบั 
การพฒันาสถาบนั อุดมศึกษา (University Divide) แกปั้ญหาไม่ไดถ้า้ไม่รวมพลงั รวมทั้งขอ้เทจ็จริงท่ีวา่
โจทยข์องสังคมและประเทศซบัซอ้นและใหญ่เกินกวา่ท่ีแต่ละมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงจะท าโดดๆ จ าเป็นท่ีรัฐ
ตอ้งสนบัสนุนการท างานในลกัษณะเครือข่ายโดยใชก้ลไกการจดัสรรทรัพยากรและอ่ืนๆ ท่ีน าไปสู่การควบ
รวมในมิติต่าง ๆ เช่นหลกัสูตร ทรัพยากรการเรียนรู้ การลงทุนร่วมโครงสร้างพื้นฐานและการใชร่้วม การ
พฒันาบุคลากรและระบบบริหารฯลฯ จนถึงการควบรวมสถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีโดยมีกลไกกฎหมายรองรับ 
              - สนบัสนุนการท างานในระบบเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน เพื่อใหอุ้ดมศึกษาเป็นกลไก
ส าคญัของรัฐในการสร้างความเขม้แขง็และความพร้อมใหก้บัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน โดยร่วมมือกบั
ผูน้ าชุมชน และประชาสังคม 
             - สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายทางวชิาการ 
             - เช่ือมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากบัภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดบัชาติ อุตสาหกรรมระดบัทอ้งถ่ิน การวจิยัร่วม 

             - สนบัสนุนการท างานระบบเครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

8. แนวทางการพฒันา : การพฒันาอุดมศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ปัญหาของจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้  าตอ้งใชก้ารศึกษาเขา้เยยีวยาเพื่อสันติสุขและการพฒันาพื้นท่ี 

ในระยะยาว   มหาวทิยาลยัควรเช่ือมโยงและบูรณาการวชิาการวชิาชีพกบัศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มิ 
เพียงจดัการเรียนการสอนดา้นศาสนาเท่านั้น ระบบอุดมศึกษาเองควรใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะต่าง ๆ แก่
เพื่อนสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นท่ี ซ่ึงมีทั้งสถาบนัของรัฐ สถาบนัเอกชน และวทิยาลยัชุมชน 
 8.1 การพฒันาอุดมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งมองภาพรวม 



 

หลายมิติ  ทั้งทางสังคม ศาสนา ประวติัศาสตร์ การเมือง ระบบการศึกษาวชิาโลกและ 
ศาสนาแบบคู่ขนาน 
 8.2 ดา้นการพฒันาเด็กเยาวชนและนกัศึกษา ตอ้งเร่งสร้างโอกาสดา้นการศึกษาใหก้บัเยาวชนให ้
สามารถเรียนรู้วชิาท่ีเช่ือมต่อกบัอาชีพ, พฒันาทกัษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาบาฮาซามาเลเซีย
และอินโดนีเซีย, พฒันาทกัษะดา้นวชิาการและวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ, ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เยาวชนเพื่อเรียนรู้พหุลกัษณ์พหุวฒันธรรม, ส่งเสริมความเขา้ใจสันติศึกษา 

8.3 ดา้นการพฒันาครูและบุคลากรในพื้นท่ี อุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัสูงยิง่ในการ 
พฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสังคมพหุลกัษณ์ พหุวฒันธรรม รวมถึงการพฒันาระบบการเรียน
การสอน ส่ือ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้, น าโครงการครูสหกิจแกปั้ญหาความขาดแคลนครู, 
เสริมสร้างความรู้และทกัษะอาชีพใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน,สร้างความเขา้ใจในการเช่ือมโยงวชิาการ
วชิาชีพกบัศาสนาวฒันธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
             8.4  ดา้นการสร้างความเขม้แขง็ใหส้ถาบนัอุดมศึกษา สร้างและพฒันาอาจารยม์หาวทิยาลยัและ 
วทิยาลยัชุมชนท่ีมีคุณภาพโดยเง่ือนไขพิเศษ, ส่งเสริมการท างานในระบบเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและนอก
พื้นท่ี, ใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร,จดัใหมี้กองทุนพฒันา
อุดมศึกษาของพื้นท่ีเฉพาะ, เรียนรู้จากประสบการณ์การบริหารการศึกษาพิเศษของประเทศอ่ืน โดยเฉพาะ
สร้างความเช่ือมต่อแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัโลกมุสลิม 
             8.5 ดา้นการพฒันาการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน เร่งพฒันาพื้นท่ีไปสู่ความร่วมมือในภูมิภาคของ
อาเซียน, Indonesia-Malaysia – Thailand Growth Triangle IMT-GT, Joint Development  Strategy - JDS, 
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การส่งออก และภาคบริการ กบัมาเลเซีย อาเซียน และโลกมุสลิม , สร้าง
ความเขม้แขง็ของวทิยาลยัชุมชนใหจ้ดัหลกัสูตรระยะสั้นและอนุปริญญาเพื่อผลิตแรงงานความรู้ 
(Knowledge workers) ป้อนภูมิภาค, เช่ือมโยงอุดมศึกษาไทยกบัสถาบนัอุดมศึกษาในมาเลเซีย 
 

9.  แนวทางการพฒันา : โครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้ 
                    โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงเน้ือหาสาระและ 
โครงสร้างทางกายภาพ ท่ีส าคญัมี 4 ประการ คือ 

- โครงสร้างหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและสงัคมในปัจจุบนัและอนาคต 
- สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ 
- ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวติจะเป็นกลไกส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์

                 อุดมศึกษาตอ้งเขา้ใจนยัส าคญัของเป้าหมายและวธีิการ 
- ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิสัมพนัธ์และการเรียนรู้ 

 
โครงสร้างหลกัสูตรไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการจากขอ้เทจ็จริงต่อไปน้ี 

- ภาคเอกชนระบุชดัเจนถึงความอ่อนดอ้ยของบณัฑิตทางดา้น 



 

- วชิาการ (ความเขา้ใจพื้นฐาน ความลึกซ้ึง การปฏิบติัจริง) 
- ทกัษะอ่ืนๆ (การเขียนการพูด ตรรก ความคิด การส่ือ การแกปั้ญหา จริยธรรม 
    การเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 

- ผลจากโลกาภิวตัน์ และ เทคโนโลยกีา้วหนา้ ท่ีจะท าใหว้ถีิชีวติ และวถีิการงานของ
บณัฑิตในอนาคตเปล่ียนไป การเรียนรู้ศาสตร์เฉพาะทางทั้งวชิาชีพและวชิาการดงัท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 
อาจไม่เพียงพอต่อความอยูร่อดและการแข่งขนัของแรงงานในอนาคต 

- สถาบนัอุดมศึกษาไทยในอดีตท่ีผา่นมา สร้างหลกัสูตรจ านวนมากตามความตอ้งการของ 
สถาบนั โดยขาดการค านึงถึงผลลบดา้นการจา้งงาน คุณภาพของบณัฑิต หลายแห่งขยายหลกัสูตรทางดา้น
วชิาชีพโดยขาดความพร้อม บณัฑิตจ านวนมากขาดทกัษะชีวติและความรู้รอบในศิลปวิทยาการท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวติ 
 9.1 นอกเหนือจากการสนบัสนุนหลกัสูตรทางดา้นเทคนิค วชิาการ วชิาชีพแลว้ รัฐจะให้การ
สนบัสนุนการศึกษาในหลกัสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ ทั้งในลกัษณะหลกัสูตรเสริม เพิ่มเติม ทดแทน ตลอดจนการปรับเปล่ียนพนัธกิจของบางสถาบนัให้
เป็นมหาวทิยาลยัดา้นศิลปศาสตร์เตม็รูปแบบนอกจากน้ีควรออกแบบหลกัสูตรศิลปศาสตร์ในยคุหลงั
อุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ท่ีสามารถรองรับความตอ้งการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน 
เช่น ดนตรี ศิลปะ  เทคโนโลยสีารสนเทศ Neuro Science การบริหารจดัการ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
วฒันธรรมและนกัคิดของโลก เป็นตน้ รวมทั้งค  านึงถึงการสนบัสนุนการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ 

9.2 อุดมศึกษาพฒันาและใชศ้กัยภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อรองรับ 
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยทุธศาสตร์ e-Society, e-Industry, 
e-Commerce, e-Education, และ e-Government   มหาวทิยาลยั ซ่ึงมีความใกลชิ้ดและเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนจะช่วยรัฐพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลไกท่ีจะเป็นหวัใจหรือ
สมอง (Nervous system) ของการบริหารจดัการและการพฒันาชุมชน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ 
 9.3 ทุกสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใหค้วามร่วมมือในการจดัเก็บขอ้มูลของตนเองท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนอุดมศึกษาท่ีมีพลวตั โดยศูนยส์ถิติอุดมศึกษาเป็นหน่วยกลางในการจดัเก็บ ประมวล 
วเิคราะห์ และน าขอ้มูลวเิคราะห์ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง มหาวทิยาลยัเจา้ของขอ้มูลน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนต่อไป    ทั้งน้ีการใหข้อ้มูลของสถาบนัควรเป็นเง่ือนไขในกระบวนการจดัสรร
งบประมาณ และการประเมินคุณภาพ  นอกจากน้ีอุดมศึกษาจะตอ้งจดัระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการ
ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยั โดยผูเ้รียนและผูป้กครองมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลอุดมศึกษา
ท่ีมีความถูกตอ้งและทนัสมยั 
              9.4 รัฐควรลงทุนสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นเทคโนโลยฮีาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ เน้ือหาสาระ อุตสาหกรรมระดบัชาติ การส่งออก 
ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบา้น เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
              9.5 อุดมศึกษาควรเป็นแหล่งเรียนรู้ วจิยั ทดลอง และสาธิตในการรองรับผลกระทบเชิงลบ 



 

(Discordance) อนัเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
9.6 จดัท ากรอบนโยบายการพฒันาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวติ” ของอุดมศึกษา 
9.7 สร้างแรงจูงใจและการแข่งขนัเพื่อให้อุดมศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง โดยน าส่ือ 

การเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัออกสู่สาธารณะ (Open courseware) ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงนอกจากจะ
ท าใหเ้กิดการปรับคุณภาพของส่ือการสอนโดยธรรมชาติแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดนวตักรรมการเรียนท่ี
ประกอบดว้ย 

- ระบบเปิดของส่ือการเรียนการสอน ท่ีจะท าใหน้กัศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมก่อน
เขา้เรียนไดใ้นระบบ Anywhere-Anytime ท าใหอ้าจารยส์ามารถช่วงชิงเวลาในชั้นเรียนใหเ้กิดการสนทนา 
การแลกเปล่ียน การไต่ถาม และการคิดนอกต ารา ไดม้ากข้ึนทวคูีณเกิดเป็นช่วงเวลาคุณภาพ (Quality time) 
ของระบบการศึกษา 

- เปิดโอกาสใหส่ื้อการสอนการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศสามารถแพร่กระจายและใชป้ระโยชน์ทัว่ 
ประเทศจากเดิมท่ีใชเ้พียงไม่ก่ีคนในหอ้งเรียน เป็นประโยชน์อยา่งยิง่โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาท่ีขาด
แคลนส่ือความรู้ ผลท่ีตามมาคือปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หส่ื้อและผูใ้ชส่ื้อ 

9.8 สนบัสนุนการลงทุนและการบริหารจดัการในการจดัระบบ “เครือข่ายห้องสมุดและแหล่ง 
เรียนรู้” ของอุดมศึกษา รวมทั้งนวตักรรมเครือข่ายฯเพื่อการใชป้ระโยชน์สูงสุด ลดความซ ้ าซอ้น ส่งเสริม
การแลกเปล่ียน โดยห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เหล่าน้ีถือเป็นสมบติัสาธารณะเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน และสังคม
โดยรวม นอกเหนือจากใชป้ระโยชน์ภายในสถาบนั 



ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม และ กลยุทธ์ มาตรการ

กลยุทธ์ /มาตรการ

กลยุทธ์ 1. เพิ่มและพัฒนาอาจารย์ที่มศัีกยภาพให้เพียงพอ

มาตรการ 1 พฒันากระบวนการสรรหาอาจารย์

1. อาจารยผ์ูส้อนมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มาตรการ 2 พฒันาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นผูส้อนมืออาชีพ
เหมาะสมกบัพ้ืนฐานความรู้ของนกัศึกษา

2. หลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์ 2. สร้างความพร้อมและพัฒนา ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

3. มีศูนยฝึ์กทกัษะวิชาชีพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน มาตรการ 1 สนบัสนุนทรัพยากรการจดัการเรียนการสอนให้เพียงพอ
การสอน

4. มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรช่วยส่งเสริมการพฒันา กลยุทธ์ 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศกัยภาพของนกัศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา

จุดอ่อน (Weaknesses) มาตรการ 1 จดัหาและสนบัสนุนทรัพยากรส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษา
1. ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกของ มาตรการ 2 พฒันาระบบบริหารจดัการเรียนการสอน
อาจารยไ์ม่เป็นไปตามเกณฑ์

โอกาส (Opportunities)

1. มีทรัพยากร สถานประกอบการในทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนการสอนและงานวิจยั

2. การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดโอกาส
ในการพฒันาทางดา้นการศึกษา

3. นโยบายของรัฐส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวให้มีการ
พฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสม

4. ความเจริญกา้วหนา้ของเศรษฐกิจชุมชนในทอ้งถ่ิน

อุปสรรค (Threats)

1. มีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรคลา้ยคลึง

กนัจ านวนมาก
2. ระบบสาธารณูปโภคไม่เอ้ืออ านวยส าหรับนกัศึกษา

บทที่ 3  

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา

วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จุดแขง็  (Strengths)

      ด้านพฒันาคุณภาพการศึกษา

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์



กลยุทธ์ / มาตรการ

กลยุทธ์ 1. พัฒนาและบริหารหลกัสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ

มาตรการ 1 พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั
1. มุ่งเนน้นกัศึกษาให้เป็นนกัปฏิบติัสอดคลอ้งกบั มาตรการ 2 พฒันากระบวนการเรียนการสอน

อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

2. มีการฝึกทกัษะและประสบการณ์วิชาชีพจากการ กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มคีวามรู้ ความสามารถด้าน

ฝึกปฏิบติังานจริง วิชาการและทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน

3. มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรช่วยส่งเสริมการพฒันา มาตรการ 1 ส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมเสริมสมรรถนะดา้นวิชาชีพ
ศกัยภาพของนกัศึกษา แก่นกัศึกษา

4. มีศูนยฝึ์กทกัษะวิชาชีพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน มาตรการ 2 พฒันาทกัษะวิชาชีพแก่นกัศึกษา
การสอน

5. บณัฑิตมีทกัษะทางดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั กลยุทธ์ 3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกบัคุณลกัษณะ

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั

จุดอ่อน (Weaknesses) มาตรการ 1 ส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรดา้นการพฒันานกัศึกษา
1. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาอยู่ในระดบั มาตรการ 2 สร้างและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีพฒันาคุณลกัษณะ
คอ่นขา้งต ่า พึงประสงค์

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ 4. สร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกจิกรรม

1. จากการขยายโอกาสทางการศึกษาท าให้ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเตม็ศักยภาพ

ประชาชนหนัมาศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ
ในส่วนภูมิภาคมากข้ึน

2. รัฐบาลสนบัสนุนเงินกูเ้พ่ือการศึกษาให้นกัศึกษา
มีทุนการศึกษาต่อ

อุปสรรค (Threats)

1. มีสถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรเพ่ิมมากข้ึน
2. พ้ืนฐานความรู้ของนกัศึกษาใหม่แตกต่างกนั

     ด้านพฒันาคุณภาพนักศึกษา

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็  (Strengths)



กลยุทธ์ / มาตรการ 

กลยุทธ์ 1. เพิ่มและพัฒนาอาจารย์ที่มศัีกยภาพให้เพียงพอ
มาตรการ 1 สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

1. บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ ของหน่วยงาน
2. มีนโยบายชดัเจนในการส่งเสริมการพฒันาบุคลากร
3. มีแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

และชดัเจน มาตรการ 1 พฒันาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นผูส้อนมืออาชีพ

จุดอ่อน (Weakness) และมีคุณลกัษณะความเป็นครู
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนไม่เพียงพอ มาตรการ 2 เร่งรัดการพฒันาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
2. ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน
ของอาจารยไ์ม่เป็นไปตามเกณฑ์

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ 3. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

1. หน่วยงานภายนอกมีทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อ วิชาชีพ ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง

และทุนสนบัสนุนงานวิจยั มาตรการ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัไดรั้บการพฒันาตามสายงาน

อุปสรรค (Threats)

1. หลกัสูตรระดบัปริญญาเอกท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศไทยมีนอ้ย

      ด้านพฒันาคุณภาพบุคลากร
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็ (Strengths)



กลยุทธ์ / มาตรการ

กลยุทธ์ 1. สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความ

เข้มแขง็ด้านการวิจัย

กลยุทธ์ 2.  ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณ

1. บุคลากรมีศกัยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งระดบัท้องถิน่

2. หน่วยงานให้การสนบัสนุนการวิจยัและการน าเสนอ และระดบัชาติ

ผลงานวิจยั กลยุทธ์ 3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแขง็

3. หน่วยงานสนบัสนุนให้มีเครือขา่ยดา้นการวิจยัและ และช้ีน าสังคมอย่างต่อเนื่อง และยัง่ยืน

ผลงานทางวิชาการในระดบัชาติและนานาชาติ

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. นกัวิจยัขาดความเช่ียวชาญในการเขียนบทความวิจยั
เพ่ือการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยั

โอกาส (Opportunities)

1. มีทรัพยากร สถานประกอบการในทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนการสอนและงานวิจยั
2. มีนโยบายภาครัฐท่ีสนบัสนุนดา้นงบประมาณการวิจยั
3. มีเวทีการน าเสนองานวิจยัและแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่
ทั้งในและต่างประเทศ

1. กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ของแหล่งทุนภายนอก
เง่ือนไขท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

2. ประเดน็วิจยัไม่สนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วน ท าให้
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ

      ด้านพฒันาคุณภาพงานวจัิย และบริการวชิาการ

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

อุปสรรค (Threats)

จุดแขง็  (Strengths)



กลยุทธ์ / มาตรการ

กลยุทธ์ 1. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา สืบสานประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ภูมปัิญญาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

มาตรการ 1 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงฯบนพ้ืนฐาน

1. มีเครือขา่ยความร่วมมือดา้นท านุบ ารุง ความหลากหลายทางวฒันธรรม

ศิลปวฒันธรรมและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มาตรการ 2 ส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมสู่สงัคม

กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ มาตรการ 3 บูรณาการองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม เพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิม

2. มีการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และพฒันาคุณภาพชีวิต
และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการจดัการเรียน มาตรการ 4 สร้างกิจกรรมร่วมกบัเครือขา่ยดา้นศิลปวฒันธรรม
การสอนทุกหลกัสูตร

3. หน่วยงานให้การสนบัสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการ

4. หน่วยงานมีนโยบายและแผนกลยทุธ์ดา้นการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ไม่มีชมรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

โอกาส (Opportunities)

1. การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการ

แลกเปล่ียนวฒันธรรมและน าเสนอทาง
ดา้นศิลปวฒันธรรมมากข้ึน

อุปสรรค (Threats)

 -

      ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็  (Strengt)



กลยุทธ์ / มาตรการ

กลยุทธ์ 1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการ และการ

ประกนัคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มาตรการ 1 พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล

1. บุคลากรตระหนกัและมองเห็นถึงความส าคญัใน มาตรการ 2 สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาการบริหารจดัการและ
ดา้นการประกนัคุณภาพ การประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

2. มีแผนบริหารความเส่ียงและน าระบบบริหารความเส่ียง มาตรการ 3 สร้างระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

มาใชใ้นการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weaknesses)

-

1. มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาช่วยสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษา

อุปสรรค (Threats)

 -

      ด้านพฒันาการบริหารจัดการ

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็  (Strengths)

โอกาส (Opportunities)



บทที่ 4

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
    ปรัชญา 

                    "ทกัษะเยีย่ม เป่ียมคุณธรรม ล ้ำเลิศวิชำกำร"

    ปณธิาน 

                    ดว้ยปณิธำนท่ีตั้งมัน่จะเป็นภูมิพลงัแห่งปัญญำของแผ่นดิน มหำวิทยำลยัแห่งน้ีจะผลิตบณัฑิต

                    ท่ีรู้จริง ปฏิบติัได ้เป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้ำงสรรคส์ังคมและประเทศชำติ

    วสัิยทัศน์  (Vision)

                    "ผลิตบณัฑิตคุณภำพดี มีทกัษะทำงวิชำชีพและวิชำกำร บนพ้ืนฐำนคุณธรรมและจริยธรรมสู่สำกล"

    ค่านิยมหลัก (Core Values)

                    เช่ียวชำญเทคโนโลย ี มีคุณธรรม  รับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี  มีทกัษะปฏิบติั  พฒันำอยำ่งต่อเน่ือง

    พันธกิจ  (Mission)

                    1.  จดักำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเนน้บณัฑิตใหเ้ป็นนกัปฏิบติัท่ีมีคุณภำพ

                    2.  สร้ำงงำนวิจยัเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

                    3.  ใหบ้ริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม

                    4.  ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน

                    5.  จดัระบบกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล

    เป้าประสงค์  :

                    1. เพ่ือพฒันำและส่งเสริมใหมี้กำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเนน้บณัฑิตใหเ้ป็นนกัปฏิบติั

                    2. เพ่ือสร้ำงงำนวิจยัท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

                    3. เพ่ือใหบ้ริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม

                    4. เพ่ือท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน

                    5. เพ่ือจดัระบบกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล



    ประเดน็ยุทธศาสตร์ :

                    1. กำรพฒันำกำรศึกษำบนพ้ืนฐำนดำ้นสังคมศำสตร์ มุ่งสร้ำงบณัฑิตท่ีมีคุณภำพคุณธรรม

                        และจริยธรรม

                    2. สร้ำงงำนวิจยัเพ่ือพฒันำคุณภำพบณัฑิตและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม

                    3. เป็นศูนยก์ลำงแห่งกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรท่ีมีควำมเขม้แขง็ดำ้นวิชำกำรและวิชำชีพท่ีสำมำรถ

                        เรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต

                    4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน

                    5. จดัระบบกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำลและระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ

    กลยุทธ์:

                    1. เพ่ิมและพฒันำอำจำรยท่ี์มีศกัยภำพใหเ้พียงพอ

                    2. พฒันำศกัยภำพบณัฑิตใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถดำ้นวิชำกำร และทกัษะวิชำชีพพร้อมเขำ้สู่งำน

                    3. พฒันำและส่งเสริมกำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพนกัศึกษำ

                    4. พฒันำและบริหำรหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน  ควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 
                        และทิศทำงกำรพฒันำประเทศ

                    5. สร้ำงควำมพร้อม และพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน

                    6. สร้ำงควำมพร้อม และส่งเสริมใหน้กัศึกษำจดักิจกรรม เพ่ือพฒันำตนเองไดอ้ยำ่งเตม็ศกัยภำพ

                    7. พฒันำศกัยภำพนกัศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหำวิทยำลยั

                    8. พฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน

                    9. พฒันำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นวิชำกำร วิชำชีพ ตำมสำยงำน อยำ่งต่อเน่ือง

                    10. สนบัสนุนและส่งเสริมกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำร และกำรประกนัคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง

                    11. สนบัสนุนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และสร้ำงควำมพร้อม  ควำมเขม้แขง็ดำ้นกำรวิจยั

                    12. ส่งเสริมและยกระดบัมำตรฐำนงำนวิจยัทั้งดำ้นปริมำณ และคุณภำพ  เพ่ือตอบสนองควำม

                          ตอ้งกำรของสังคมทั้งระดบัทอ้งถ่ิน  และระดบัชำติ

                    13. บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ เพ่ือสร้ำงควำมเขม้แขง็ และช้ีน ำสังคมอยำ่งต่อเน่ือง

                          และย ัง่ยนื

                    14. สนบัสนุนและส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ สืบสำนประเพณีศิลปวฒันธรรม  เผยแพร่

                         ภูมิปัญญำและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม



    เอกลักษณ์  มทร.ศรีวชัิย

                เช่ียวชำญเทคโนโลย ีมีทกัษะปฏิบติั

    อัตลักษณ์ของนักศึกษา มทร.ศรีวชัิย

                บณัฑิตนกัปฏิบติั

    คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์ มทร.ศรีวชัิย

                1.  มีวินยั ซ่ือสัตย ์เสียสละ  จิตสำธำรณะ และภกัดีต่อองคก์ร

                2.  เป็นนกัปฏิบติั ใฝ่รู้ สู้งำน

                3.  คิดเป็น ท ำเป็น ใชเ้ป็น

                4.  มีทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข

                5.  เช่ียวชำญเทคโนโลย ีมีทกัษะกำรส่ือสำรระดบัสำกล

                6.  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

                7.  สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้ทั้งในบทบำทของผูน้ ำและผูต้ำม

                8.  อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดลอ้ม

                9.  มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ



 
    
 
 
 
 
 
 

2. ความเช่ือมโยงปรัชญา  ปณธิาน  วสัิยทศัน์  พนัธกจิ เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มทร.ศรีวชัิย 

 

กลยุทธ์ 

  ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 1. เพิ่มและพฒันาอาจารยท่ี์มีศกัยภาพใหเ้พียงพอ 
 2. พฒันาศกัยภาพบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นวิชาการและทกัษะวิชาชีพพร้อมเขา้สู่งาน 
 3. สร้างความพร้อมและส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดักิจกรรม เพื่อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 4. พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง  
     มหาวิทยาลยั 
  ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ 
 5. พฒันาและส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพนกัศึกษา 
 6. พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 7. พฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถดา้นวชิาการ วิชาชีพ ตามสายงานอยา่งต่อเน่ือง 
 8. สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาการบริหารจดัการ และการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 9. พฒันาและบริหารหลกัสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 และทิศทางการพฒันาประเทศ 

 10. สร้างความพร้อมและพฒันา ศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 

 ด้านการพฒันาคุณภาพงานบริการวชิาการ 
 1.บริการวิชาการ และถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ และช้ีน าสงัคม 

อยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยืน  

 

 

 

 

 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขนั และ

พฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีตามความตอ้งการของสังคม 

พนัธกจิ 

วสัิยทัศน์  

1. ผลิตก าลงัคนดา้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเขา้สู่อาชีพ 

3.ให้บริการวิชาการแก่สงัคม เพ่ือพฒันา 
อาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขนั  
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

มหาวทิยาลยัผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสู่ีสากล ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ด้านการพฒันาคุณภาพงานวจิัย 
 1.สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้าง 
ความพร้อม ความเขม้แขง็ดา้นการวิจยั 

 2.ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานงานวิจยั 
ทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของสงัคมทั้งระดบัทอ้งถ่ิน 
และระดบัชาติ 

 

2.สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม สู่การผลิต 
การบริการ ท่ีสามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 ด้านการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
 และส่ิงแวดล้อม 
 1.สนบัสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา  
สืบสานประเพณีศิลปวฒันธรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา 
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
 

 

4. การปลูกจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

แก่นกัศึกษาและบุคลากร 

4. ท  านุบ ารุงศาสนา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

1. การพฒันาการศึกษาบนพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
มุ่งสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพคุณธรรม  และจริยธรรม สู่ระดบัสากล 

2. การพฒันางานวิจยั  ส่ิงประดิษฐ์ 
 และนวตักรรมให้มีคุณภาพ 

เขา้สู่มาตรฐานสากล 

 1. บณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ดา้นสงัคมศาสตร์  
มีคุณภาพ ตามความตอ้งการของประเทศ เป้าประสงค์ 3. ชุมชนและสงัคมไดรั้บการบริการวิชาการ  

เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการ  
พฒันาคุณภาพชีวิต และเพิม่ศกัยภาพ 

ในการแข่งขนัของประเทศ 

2. งานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม สามารถ
ถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

4. นกัศึกษาและบุคลากรมีจิตส านึกในการ 
ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

และส่ิงแวดลอ้ม 

ปรัชญา สร้างคนสู่งาน  เช่ียวชาญเทคโนโลย ี

“” 

ดว้ยปณิธานท่ีตั้งมัน่จะเป็นภูมิพลงัแห่งปัญญาของแผน่ดิน มหาวทิยาลยัแห่งน้ีจะผลิตบณัฑิตท่ีรู้จริง ปฏิบติัได ้ เป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรคส์งัคมและประเทศชาติ ปณธิาน 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความเช่ือมโยงปรัชญา  ปณธิาน  วสัิยทศัน์  พนัธกจิ เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

 

กลยุทธ์ 

  ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 1. เพิ่มและพฒันาอาจารยท่ี์มีศกัยภาพใหเ้พียงพอ 
 2. พฒันาศกัยภาพบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นวิชาการและทกัษะวิชาชีพพร้อมเขา้สู่งาน 
 3. สร้างความพร้อมและส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดักิจกรรม เพื่อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 4. พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง  
     มหาวิทยาลยั 
  ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ 
 5. พฒันาและส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพนกัศึกษา 
 6. พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 7. พฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถดา้นวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงานอยา่งต่อเน่ือง 
  ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 8. พฒันาและบริหารหลกัสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 และทิศทางการพฒันาประเทศ 

 9. สร้างความพร้อมและพฒันา ศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 

 ด้านการพฒันาคุณภาพงาน
บริการวชิาการ 
 1.บริการวิชาการ และถ่ายทอด
องคค์วามรู้เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ และช้ีน าสงัคมอยา่ง
ต่อเน่ือง และยัง่ยืน  

 

 

 

 

 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

 

3. เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้
เชิงบูรณาการท่ีมีความเขม้แขง็
ดา้นวิชาการและวิชาชีพท่ี
สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต 

พนัธกจิ 

วสัิยทัศน์  

1. จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้บณัฑิตให้เป็นนกัปฏิบติัท่ีมี
คุณภาพ 

3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสงัคม 

ผลิตบณัฑิตคุณภาพดี มีทกัษะทางวชิาชีพและวชิาการ บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรมสู่สากล 

 ด้านการพฒันาคุณภาพงานวจิัย 
 1.สนบัสนุนส่ิงอ านวยความ
สะดวกและสร้างความพร้อม 
ความเขม้แขง็ดา้นการวิจยั 

 2.ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐาน
งานวิจยัทั้งดา้นปริมาณ และ
คุณภาพเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของสงัคมทั้ง
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

 

2.สร้างงานวิจยัเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน
และสงัคม 

 ด้านการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 
 และส่ิงแวดล้อม 
 1.สนบัสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา สืบสานประเพณี
ศิลปวฒันธรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา 
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
 

 

4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4. ท  านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. การพฒันาการศึกษาบนพ้ืนฐานดา้นสงัคมศาสตร์ มุ่งสร้าง
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม 

2. สร้างงานวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตและก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่สงัคม 

1. เพ่ือพฒันาและส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้
บณัฑิตให้เป็นนกัปฏิบติั เป้าประสงค์ 

3. เพ่ือให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสงัคม 

2. เพ่ือสร้างงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและสงัคม 

5. เพื่อจดัระบบการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

 

ปรัชญา ทกัษะเยีย่ม เป่ียมคุณธรรม ล ้าเลิศวชิาการ 

“” 

ดว้ยปณิธานท่ีตั้งมัน่จะเป็นภูมิพลงัแห่งปัญญาของแผน่ดิน มหาวทิยาลยัแห่งน้ีจะผลิตบณัฑิตท่ีรู้จริง ปฏิบติัได ้ เป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรคส์งัคมและประเทศชาติ ปณธิาน 

5. จดัระบบการบริหารจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

4. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

และส่ิงแวดลอ้ม 
5. จดัระบบการบริหารจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาลและระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ 
 1. สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาการ
บริหารจดัการ และการประกนัคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

 



ประเดน็ยทุธศาสตร์  : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานดา้นสงัคมศาสตร์ มุ่งสร้างบณัฑิตที่มคุีณภาพคุณธรรมละจริยธรรม

พันธกิจ  :  จดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบณัฑิตใหเ้ปน็นักปฏบิตัทิี่มคุีณภาพ

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1. พฒันาและส่งเสริมให้มีการจัดการ 1. ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม  บทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานนักศึกษา 2 2 2 2 2 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 1. พฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏบิัติ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิต ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ อย่างน้อยคณะละ 2 ผลงาน 2. พฒันาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

ให้เป็นนักปฏบิัติ 2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 3. พฒันาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ

หรือระหว่างสถาบัน 4. พฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ส่งเสริม

3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือน าเสนอ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ

ผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ 5. เสริมสร้างศักยภาพกระบวนการพฒันานักศึกษา

อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 รางวัล 6. สร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันานักศึกษา

4. นักศึกษามีความพงึพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 85 85 85 85 85 85 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

5. นักศึกษามีความพงึพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยร้อยละ 85 85 85 85 85 85 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

6. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะสอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อย่างน้อยร้อยละ 80

7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 รางวัล

8. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต อย่างน้อยร้อยละ 80 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

9. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อย่างน้อยร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์เปา้ประสงค์
เปา้หมาย

ตวัชี้วัด/ค่าเปา้หมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564

บทที่ 5

วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั



ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์เปา้ประสงค์

เปา้หมาย

10. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันา อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน 7. เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพยีงพอ

11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน 8. พฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

12. จ านวนบุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 คน 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน 9. รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

13. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ ป.เอก เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 คน 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทุกหน่วยงาน อย่างน้อยร้อยละ 80 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

15. ความพงึพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

อย่างน้อยร้อยละ 80

16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 คน 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

17. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ 60 60 60 60 60 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 10. เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ

(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60 ตามมาตรฐานอาเซียน

18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ(Speexx) ของบุคลากร      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สายวิชาการเพิ่มขึ้น

19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่เข้าสอบTOEIC ได้คะแนนมากกว่า 300 20 20 20 20 20 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

20. นักศึกษาและบุคลากร มีความพงึพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 85 85 85 85 85 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน 11. น าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริการ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

อย่างน้อยร้อยละ 85

21. ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 85 85 85 85 85 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

เพื่อการบริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85



ประเดน็ยทุธศาสตร์  : สร้างงานวิจยัเพ่ือพัฒนาคุณภาพบณัฑิตและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคม

พันธกิจ  :  สร้างงานวิจยัเพ่ือประโยชน์แก่ชมุชนและสงัคม

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1. เพื่อสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 22. หน่วยวิจัยเดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดของหน่วยวิจัย      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 12. พฒันาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย

แก่ชุมชนและสังคม 23. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ประจ า      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นไปตามเกณฑ์อุดมศึกษา      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 - ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน

 - ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

24. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่ออาจารย์ประจ า 

อย่างน้อย 20,000 บาท/คน      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

25. อาจารย์ประจ าน าเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ 20 20 20 20 20 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

26. ทุกหน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจัยฉบับเต็มที่ตีพมิพ ์ในเอกสาร      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกอบการประชุมวิชาการ

27. ทุกหน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจัยที่ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

และนานาชาติ ที่อยู่บนฐานข้อมูล TCI 

ตวัชี้วัด/ค่าเปา้หมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564 (ตอ่)

วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

เปา้ประสงค์
เปา้หมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์



ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์

28. มีบทความวิจัยที่ตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่บนฐาน      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ข้อมูล Scopus /SJR /ISI 

29. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

30. มีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สิน      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ทางปัญญา 



ประเดน็ยทุธศาสตร์  : เปน็ศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้เชงิบรูณาการที่มคีวามเขม้แขง็ดา้นวิชาการและวิชาชพีที่สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชวีิต

พันธกิจ  :  เพ่ือใหบ้ริการวิชาการแก่ชมุชนและสงัคม

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 31. ผู้รับบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85 85 85 85 85 85 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 13. บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้

และสังคม 32. ทุกคณะมีรายได้จากการให้บริการวิชาการ      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและชี้น าสังคมอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน

14. เพิ่มความสามารถและเร่งรัดการจัดหารายได้

ตวัชี้วัด/ค่าเปา้หมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564 (ตอ่)

วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

เปา้ประสงค์
เปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์



ประเดน็ยทุธศาสตร์  : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

พันธกิจ  :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ 33. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายพฒันานักศึกษา 15. อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ส่ิงแวดล้อมและภมูิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อยร้อยละ 80 16. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

ตวัชี้วัด/ค่าเปา้หมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564 (ตอ่)

วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

เปา้ประสงค์
เปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์



ประเดน็ยทุธศาสตร์  : จดัระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ  :  จดัระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการ 34. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันไม่ต่่ากว่า 4 4 4 4 4 4 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย 17. สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาล 35. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

36. ความเส่ียงที่สามารถด่าเนินการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ลดลง 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน 18. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรและพฒันาระบบ

อย่างน้อยร้อยละ 80 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่ดี

37. ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว (การก่าจัดขยะ      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน 19. พฒันาศักยภาพ ปลูกจิตส่านึกบุคลากรสู่วิถีการใช้

การจราจร ระบบบ่าบัดน้่าเสีย ภมูิทัศน์ ประหยัดพลังงาน) ทรัพยากรที่ยั่งยืนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

38. จ่านวนหน่วยการใช้พลังงานไฟฟา้ต่อพื้นที่ลดลงจากปีก่อน 5 5 5 5 5 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน 20. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างน้อยร้อยละ 5

39. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS 5 5 5 5 5 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ไม่เกินร้อยละ 5

40. ทุกหน่วยเบิกจ่าย เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าสะสม ไม่น้อยกว่า      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

แผนการเบิกจ่าย

(แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33)

(แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55)

(แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 76)

(แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98)

ตวัชี้วัด/ค่าเปา้หมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564 (ตอ่)

วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

เปา้ประสงค์
เปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์



ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
เปา้ประสงค์

เปา้หมาย
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์

41. ทุกหน่วยเบิกจ่าย เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ไม่น้อยกว่า      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

แผนการเบิกจ่าย

(แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 19)

(แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 41)

(แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 63)

(แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 87)



ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านสังคมศาสตร ์มุ่งสรา้งบณัฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมละจรยิธรรม

เปา้ประสงค์  :  พัฒนาและส่งเสรมิให้มีการจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นบณัฑิตให้เปน็นักปฏิบตัิ

แผนการผลิตบณัฑิตนักปฏิบตัิ

ตัวชี้วดั

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียน 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิม

การสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ กับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 1.1.1 ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง / P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ให้เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ

การปรับปรุง

1.2 สร้างหลักสูตรใหม่

1.2.1 สร้างหลักสูตรเน้นทักษะร่วมกับ จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้นร่วมกับ P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สถานประกอบการ/หน่วยงาน สถานประกอบการ/หน่วยงาน

2. พัฒนากระบวนการเรียน 2.1 พัฒนาระบบสหกิจศึกษา/ฝึกงาน

การสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา 2.1.1 เสริมสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ ร้อยละของหลักสูตรที่ก าหนด P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มีทักษะปฏิบัติ  มาตรการเสริมสมรรถนะพื้นฐาน

2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ 3. พัฒนากระบวนการสรรหา 3.1 สรรหาอาจารย์ที่มีทักษะวิชาชีพ

บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ 3.1.1 สนับสนุนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอก จ านวนอาจารย์ที่มาจากบุคคล P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ที่มีความเชี่ยวชาญทักษะปฏิบัติ ภายนอก/ศิษย์เก่าที่มีความเชี่ยวชาญ 

เป็นอาจารย์ผู้สอน ทักษะปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย



ตัวชี้วดั

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนา

ให้เป็นผู้สอนมืออาชีพ ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ

4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สายวิชาการ โดยฝึกประสบการณ์ การพัฒนาฝึกประสบการณ์ใน

ในสถานประกอบการ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า  ๑  เดือน

3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ 5. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเสริม 5.1 ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะพื้นฐานแต่

ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สมรรถนะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา ละสาขาวิชา

5.1.1 ก าหนดสมรรถนะพื้นฐานแต่ละ ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการก าหนด P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สาขาวิชา สมรรถนะพื้นฐาน

5.1.2 ทดสอบสมรรถนะพื้นฐานแต่ละ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สาขาวิชา ของแต่ละสมรรถนะ

6. พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมร

เสริมหลักสูตรด้านทักษะวิชาชีพ

6.1.1 ประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ จ านวนคร้ังของการเข้าประกวด P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นักศึกษา แข่งขันทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑  คร้ังต่อปี

6.1.2 พัฒนาต่อยอดโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ จ านวนโครงงานฯ ที่นักศึกษามีส่วนร่วม P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นวัตกรรม ของนักศึกษา กับอาจารย์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงานต่อปี



ตัวชี้วดั

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

6.1.3 จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ จ านวนโครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วม P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ โครงการ

ต่อปี

4 พัฒนาการบริหารจัดการ 7. สนับสนุนทรัพยากรการจัดการ 7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริม

ทรัพยากรที่ส่งเสริมการผลิต เรียนการสอนให้เพียงพอ ทักษะปฏิบัติ

บัณฑิตนักปฏิบัติ 7.1.1 จัดห้องปฏิบัติการฝึกทักษะให้มี ร้อยละของงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ความพร้อมและเพียงพอ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร

เพิ่มขึ้นปีละร้อยละ ๑๐ 

7.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน



ประเด็นยุทธศาสตร ์ : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านสังคมศาสตร ์มุ่งสรา้งบณัฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมละจรยิธรรม

เปา้ประสงค์  :  พัฒนาและส่งเสรมิให้มีการจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นบณัฑิตให้เปน็นักปฏิบตัิ

แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะพึงประสงค์

ตัวชี้วดั

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 เสริมสร้างศักยภาพกระบวน 1. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้าน 1.1 การพัฒนาศักยภาพผู้น า/ผู้สนับสนุน

การพัฒนานักศึกษา การพัฒนานักศึกษา 1.1.1 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนา สโมสรนักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประสบการณ์ของผู้น านักศึกษา/สโมสร ประสบการณ์อย่างน้อย (คร้ัง)

นักศึกษา

1.1.2 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนา อาจารย์และบุคลากรด้านกิจกรรม 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประสบการณ์ของอาจารย์/บุคลากร /กีฬา/ที่ปรึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พัฒนาประสบการณ์อย่างน้อย (คร้ัง)

2. สร้างและสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนา 2.1 การพัฒนาคุณลักษณะด้านกายภาพและ

คุณลักษณะพึงประสงค์ บุคลิกภาพ

2.1.1 สนับสนุนการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา มีชมรมกีฬาเพิ่มขั้นอย่างน้อย (จ านวน) 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เพื่อสุขภาพพลานามัย

2.1.2 ส่งเสริมผู้มีทักษะด้านกีฬา มีจ านวนนักกีฬาเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2 3 4 5 6 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เพื่อการแข่งขัน (ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย



ตัวชี้วดั

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

2.2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตภาพ

2.2.1 ปลูกฝังความีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์ จัดอบรมการมีระเบียบวินัย และความ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สุจริตและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างน้อย (คร้ัง)

2.2.2 ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (คร้ัง) 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2.2.3 สร้างศรัทธาประชาธิปไตย จงรักภักดี จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยและความจงรักภักดี

ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (คร้ัง)

2.2.4 การส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

(คร้ัง)

2 สร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม 3. สร้างการมีส่วนร่วมจากภายนอก 3.1 สร้างการมีส่วนร่วมจากภายนอก

เพื่อพัฒนานักศึกษา 3.1.1 จัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า จัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าอย่างน้อย 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

(คร้ัง)



ประเด็นยทุธศาสตร์  : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมละจริยธรรม

เป้าประสงค์  :  พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบริการ

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 น าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม 1. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับ 1.1 น าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้เป็นต้นแบบ

ประสิทธิภาพในการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา ในการเรียนการสอน

และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 1.1.1 จัดห้องเรียนนวัตกรรมการศึกษา ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งาน 70 75 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียน 2.1ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ร้อยละความพึงพอใจการใช้งาน 70 75 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

การสอน ของระบบ LMS ระบบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ประเด็นยทุธศาสตร์  : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมละจริยธรรม

เป้าประสงค์  :  พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ

แผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต 1. ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ 1.1 เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคม

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาเซียน และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม อาเซียน

อาเซียน 1.1.1 พัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาต่างประเทศ ร้อยละของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ภาคภาษา 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ต่างประเทศของหน่วยงานมี

ความพึงพอใจ

1.1.2 เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆของประชาคม ร้อยละของผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อมูลด้าน 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

อาเซียนทางเว็บไซต์ ต่างๆ ของประชาคมอาเซียนที่มี

ความพึงพอใจ

1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

1.2.1 กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

สัมพันธ์มีความพึงพอใจ

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย

2. เร่งพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและ 2.1 สนับสนุนทรัพยากรส าหรับเพิ่มศักยภาพ

การส่ือสารอย่างต่อเนื่อง ด้านภาษาต่างประเทศ

2.1.1 สนับสนุนห้องปฏิบัติการด้านภาษา/ ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2.1.2 จัดหาอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวนอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

ชาวต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ 2 2 2 2 2 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2.2 การจัดกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านภาษา

และการส่ือสาร

2.2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาและ ร้อยละของนักศึกษา ได้รับการพัฒนา 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

การส่ือสารแก่นักศึกษาและบุคลากร ด้านภาษาและการส่ือสาร

2.2.2 ทดสอบสมรรถนะด้าน ร้อยละของผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะ 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ



ประเด็นยทุธศาสตร์  : สร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

เป้าประสงค์  :  เพ่ือสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน 1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัย

และคุณภาพงานวิจัย งานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รุ่นใหม่

เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนา 1 2 3 4 5 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย

โครงการวิจัย

1.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบ จ านวนนักวิจัยพี่เล้ียง 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นักวิจัยพี่เล้ียง

1.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์

1.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จ านวนผลงานวิจัยและบทความวิจัย 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

การพัฒนาการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย ที่น าไปใช้ประโยชน์และการตีพิมพ์

เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

1.2.2 สนับสนุนการน าผลงานวิจัย จ านวนงานวิจัยที่เข้าสู่เวทีการประกวด 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สู่เวที (โครงการ)

การประกวด ทั้งระดับชาติ/นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ประเด็นยทุธศาสตร์  : เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์  :  เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

แผนการบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 บริการทางวิชาการและถ่ายทอด 1. ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ

องค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง คุณภาพวิชาชีพตามความต้องการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน

และชี้น าสังคมอย่างต่อเนื่อง ของชุมชน และวิจัย

และยั่งยืน 1.1.1 กิจกรรมกระตุ้นให้มีการน าความรู้และ ร้อยละของจ านวนโครงการบริการทาง 70 75 80 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา วิชาการแก่สังคมตามแผนที่สามารถ

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย บูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

1.2.1 กิจกรรมพัฒนาชุมชนเป้าหมายใน จ านวนชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้าง 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ระดับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการบริการ ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง

วิชาการตามศักยภาพของหน่วยงานสู่ความ ของหน่วยงาน (ชุมชน)

เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.2.2 กิจกรรมยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่ จ านวนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

แหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ใช้กิจกรรมบริการทางวิชาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ แก่สังคมเป็นฐาน (จ านวน)

ของสังคมโดยใช้กิจกรรมบริการทาง

วิชาการแก่สังคม

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ประเด็นยทุธศาสตร์  : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนียม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าประสงค์  :  เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนียม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ 1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษา บุคลากร

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุงฯบนพื้นฐานความหลาก เครือข่าย ฟื้นฟู สืบทอด อนุรักษ์

หลายทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม

1.1.1 จัดกิจกรรมฟื้นฟู สืบทอด อนุรักษ์ ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจและเห็นคุณค่า

ศิลปวัฒนธรรมที่ควรแก่การสืบทอด

2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ 2.1 สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ด้านศิลปวัฒนธรรมสูสังคม ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ด้านศิลปวัฒนธรรม

2.1.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ จ านวนกิจกรรมด้านที่ได้รับ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การถ่ายทอด

3. บูรณาการองค์ความรู้ด้าน 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่า

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.1.1 การพัฒนาผลงานการศึกษาหรือ จ านวนส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

กลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ



ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
กลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1. สร้างกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 1.1 แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับ

ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ จ านวนกิจกรรมความร่วมมือกับ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย

1.2 พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จ านวนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ได้รับ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การพัฒนา



ประเด็นยุทธศาสตร์  : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เปา้ประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 เพิ่มบุคลากรที่มคุีณภาพให้เพียงพอ 1. สรรหาบุคลากรที่มคุีณภาพให้ 1.1 ปรับแผนและพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร

สอดคล้องกบัความต้องการของ 1.1.1 ปรับแผนการสรรหาบุคลากร ได้แผนสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกบั P P P P P รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

หน่วยงาน ความต้องการของหน่วยงาน

2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ 2. พัฒนาบุคลากรสายวชิาการให้เป็น 2.1 พัฒนาทักษะทางวชิาการและวชิาชพีของ

ความสามารถด้านวชิาชพีให้เป็นไป ผู้สอนมอือาชพีและมคุีณลักษณะ บุคลากรสายวชิาการ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ความเป็นครู 2.1.1 เพิ่มพูนความรู้ด้านวชิาการแกอ่าจารย์ ร้อยละของอาจารยผู้์สอนได้รับ 80 80 80 80 80 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ความรู้ทางด้านวชิาการและวชิาชพี

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

2.1.2 สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่ ร้อยละของจ านวนอาจารยท์ี่เขา้รับ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารยผู้์สอนเป็นรายบุคคล การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง

3. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ 3.1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาคุณวฒิุ

ให้มคุีณวฒิุ และต าแหน่งทางวชิาการ และต าแหน่งทางวชิาการ

สูงขึ้น 3.1.1 พัฒนาการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ จ านวนบุคลากรที่มตี าแหน่งทาง 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

วชิาการสูงขึ้น (คน)

3.1.2 จดัท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มแีผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

เพื่อเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปา้หมาย

4. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุก 4.1 พัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุนทุก

ระดับได้รับการพัฒนาตามสายงาน ระดับตามสายงาน

4.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ตามสายงาน ตามสายงาน

4.1.2 พัฒนาบุคลากรด้านภาษา ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 10 10 15 15 20 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ

4.1.3 จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร มแีผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

รายบุคคลเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

3 รักษาบุคลากรที่มคุีณภาพให้คงอยู่ 5. จดัระบบสวสัดิการและส่งเสริม 5.1 พัฒนาระบบสวสัดิการเพื่อส่งเสริมให้

อยา่งยั่งยนื คุณภาพชวีติในการท างาน บุคลากรมคุีณภาพชวีติที่ดี

5.1.1 จดัให้มสีวสัดิการและค่าตอบแทน ได้ระบบสวสัดิการและค่าตอบแทน      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ที่เหมาะสม

5.1.2 สร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากร 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

แกบุ่คลากร ที่มต่ีอการปฏิบัติงาน

6. สร้างจติส านึกรักองค์กร 6.1 พัฒนาบุคลากรให้มจีติส านึกที่ดีต่อองค์กร

6.1.1 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วมกจิกรรม 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

และปลูกฝังจติส านึกรักองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจติ

ส านึกรักองค์กร

6.1.2 สร้างแรงจงูใจและจติส านึกรักองค์กร ร้อยละของความพึงพอในของบุคลากร 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ที่มต่ีอการปฏิบัติงาน



ประเด็นยทุธศาสตร์  : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 สร้างความตระหนักแก่บุคลากร 1. ผลักดันให้มีการขับเคล่ือนระบบ 1.1 ให้ความรู้ด้านระบบควบคุมภายในและ

และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง ส าหรับบุคลากร

และการบริหารความเส่ียงที่ดี แต่ละระดับ

นักศึกษาทุกระดับ

1.1.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

2. สร้างระบบควบคุมภายในและ 1.2 จัดท าแผนบริหารความเส่ียง

การบริหารความเส่ียง 1.2.1 จัดท าแผนบริหารความเส่ียง มีแผนบริหาร ความเส่ียงตามพันธกิจ      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

 ตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของวิทยาลัย หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ประเด็นยทุธศาสตร์  : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม 1.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์และเผยแพร่การ

ของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน ด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ

1.1.1 ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวนช่องทางการเผยแพร่ส่ือ 1 1 2 2 3 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน

1.1.2 กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 2 2 3 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ที่ครู อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร

สายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละของความพึงพอใจ 80 80 85 85 90 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.1.3 สอดแทรกการมีจิตส านึกการ ร้อยละของรายวิชาของแต่ละหลักสูตร 20 30 40 50 60 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อนุรักษ์พลังงานสู่ชั้นเรียน ที่มีหลักฐานปรากฏว่ามีการสอดแทรก

การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน

ในรายวิชานั้นๆ

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

2.1.1 สร้างแนวทางและมาตรการในการ ร้อยละของหน่วยงานมีมาตรการและ 80 85 90 100 100 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน แผนปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน

2.1.2 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ ร้อยละของการใช้พลังงานของหน่วยงาน 5 5 5 5 5 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ประเมินผล ลดลงจากปีก่อน



ประเด็นยทุธศาสตร์  : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ 1. เผยแพร่กิจกรรม และผลงานเด่นสู่ 1.1 เผยแพร่กิจกรรม และผลงานเด่นสู่

มหาวิทยาลัย สาธารณชนนักศึกษา บุคลากร สาธารณชนนักศึกษา บุคลากรสู่สาธารณชน

สู่สาธารณชน 1.1.1 สร้างภาพลักษณ์โดยใช้ส่ือทุกรูปแบบ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับส่ือ 75 80 85 90 95 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

แผ่นพับ/บูธประชาสัมพันธ์/ไวนิล/

วิทยุ/ โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/จุลสาร/  

new media ทุกรูปแบบ 

2 สร้างความเข้าใจที่ดีแก่บุคลากร 2. เผยแพร่และชี้แจงข้อมูลที่เป็น 2.1 เผยแพร่และชี้แจงข้อมูลที่เป็น ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้ 75 80 85 90 95 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว รับข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ประเด็นยทุธศาสตร์  : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 เพิ่มความสามารถและเร่งรัด 1. เพิ่มศักยภาพในการจัดหารายได้ 1.1 รายได้จากแหล่งต่างๆ อย่างมี

การจัดหารายได้ ให้เพียงพอและยั่งยืน ประสิทธิภาพ

1.1.1 รายได้จากโครงการ/กิจกรรมฝึกปฏิบัติ จ านวนกิจกรรมของนักศึกษาที่ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ของนักศึกษา ก่อให้เกิดรายได้ (ต่อคณะ/วิทยาลัย) 

1.1.2  การบริการวิชาการ จ านวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รายได้ (ต่อคณะ/วิทยาลัย

1.1.3 รายได้จากการลงทุน รายได้จากการน าเงินรายได้สะสม      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ไปลงทุน/ปี เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

กลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย



ประเด็นยทุธศาสตร์  : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์  :  เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

(เชิงประมาณ , เชิงคุณภาพ) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1 เพิ่มความสามารถและเร่งรัด 1. เพิ่มศักยภาพในการจัดหารายได้ 1.1 รายได้จากแหล่งต่างๆ อย่างมี

การจัดหารายได้ ให้เพียงพอและยั่งยืน ประสิทธิภาพ

1.1.1 รายได้จากโครงการ/กิจกรรมฝึกปฏิบัติ จ านวนกิจกรรมของนักศึกษาที่ 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ของนักศึกษา ก่อให้เกิดรายได้ (ต่อคณะ/วิทยาลัย) 

1.1.2  การบริการวิชาการ จ านวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด 1 1 1 1 1 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รายได้ (ต่อคณะ/วิทยาลัย

1.1.3 รายได้จากการลงทุน รายได้จากการน าเงินรายได้สะสม      รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน

ไปลงทุน/ปี เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน กิจกรรม / โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

กลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย


