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ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พันธกจิ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว                

ปรัชญา 
 ทกัษะเยีย่ม เป่ียมคุณธรรม ล ้ำเลิศวชิำกำร 

ปณธิาน 
 ดว้ยปณิธำนท่ีตั้งมัน่จะเป็นภูมิพลงัแห่งปัญญำของแผน่ดิน มหำวทิยำลยัแห่งน้ีจะผลิตบณัฑิตท่ีรู้จริง  

ปฏิบติัไดเ้ป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้ำงสรรคส์ังคมและประเทศชำติ 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

ผลิตบณัฑิตคุณภำพดี มีทกัษะทำงวชิำชีพและวชิำกำร บนพื้นฐำนคุณธรรมและจริยธรรมสู่สำกล 

ค่านิยมหลกั (Core Values) 
 เช่ียวชำญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม รับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี มีทกัษะปฏิบติั พฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

พนัธกจิ (Mission) 
1.  จดักำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเนน้บณัฑิตใหเ้ป็นนกัปฏิบติัท่ีมีคุณภำพ 
2.  สร้ำงงำนวจิยัเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3.  ใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่ชุมชนและสังคม 
4.  ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
5.  จดัระบบกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพฒันำและส่งเสริมใหมี้กำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเนน้บณัฑิตใหเ้ป็นนกัปฏิบติั 
2. เพื่อสร้ำงงำนวจิยัท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. เพื่อใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่ชุมชนและสังคม 
4. เพื่อท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
5. เพื่อจดัระบบกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 1. กำรพฒันำกำรศึกษำบนพื้นฐำนด้ำนสังคมศำสตร์ มุ่งสร้ำงบณัฑิตท่ีมีคุณภำพคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 2. สร้ำงงำนวจิยัเพื่อพฒันำคุณภำพบณัฑิตและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 
 3. เป็นศูนยก์ลำงแห่งกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรท่ีมีควำมเขม้แข็งดำ้นวิชำกำรและวิชำชีพท่ีสำมำรถ
เรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ 
 4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
 5. จดัระบบกำรบริหำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำลและระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
 

กลยุทธ์: 
 1. เพิ่มและพฒันำอำจำรยท่ี์มีศกัยภำพใหเ้พียงพอ 
 2. พฒันำศกัยภำพบณัฑิตใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถดำ้นวชิำกำร และทกัษะวชิำชีพพร้อมเขำ้สู่งำน 
 3. พฒันำและส่งเสริมกำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภำพนกัศึกษำ 
 4. พฒันำและบริหำรหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน ควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน และ
ทิศทำงกำรพฒันำประเทศ 
 5. สร้ำงควำมพร้อม และพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
 6. สร้ำงควำมพร้อม และส่งเสริมใหน้กัศึกษำจดักิจกรรม เพื่อพฒันำตนเองไดอ้ยำ่งเตม็ศกัยภำพ 
 7. พฒันำศกัยภำพนกัศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหำวทิยำลยั 
 8. พฒันำศกัยภำพบุคลำกรใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 9. พฒันำบุคลำกรเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นวชิำกำร วชิำชีพ ตำมสำยงำน อยำ่งต่อเน่ือง 
 10. สนบัสนุนและส่งเสริมกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำร และกำรประกนัคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง 
 11. สนบัสนุนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมพร้อม ควำมเขม้แขง็ดำ้นกำรวจิยั 
 12. ส่งเสริมและยกระดับมำตรฐำนงำนวิจยัทั้ งด้ำนปริมำณและคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของสังคมทั้งระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชำติ 
 13. บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็ง และช้ีน ำสังคมอยำ่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื 
 14. สนบัสนุนและส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ สืบสำนประเพณีศิลปวฒันธรรม เผยแพร่ภูมิปัญญำ
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

เอกลกัษณ์  

 เช่ียวชำญเทคโนโลย ีมีทกัษะปฏิบติั 



อตัลกัษณ์ของนักศึกษา  

 บณัฑิตนกัปฏิบติั 

คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ มทร.ศรีวชัิย 

1. มีวนิยั ซ่ือสัตย ์เสียสละ จิตสำธำรณะ และภกัดีต่อองคก์ร 
2. เป็นนกัปฏิบติั ใฝ่รู้ สู้งำน 
3. คิดเป็น ท ำเป็น ใชเ้ป็น 
4. มีทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข 
5. เช่ียวชำญเทคโนโลย ีมีทกัษะกำรส่ือสำรระดบัสำกล 
6. รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
7. สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้ทั้งในบทบำทของผูน้ ำและผูต้ำม 
8. อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดลอ้ม 
9. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
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กลยุทธ์ 

  ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 1. เพิ่มและพฒันาอาจารยท่ี์มีศกัยภาพใหเ้พียงพอ 
 2. พฒันาศกัยภาพบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นวิชาการและทกัษะวิชาชีพพร้อมเขา้สู่งาน 
 3. สร้างความพร้อมและส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดักิจกรรม เพื่อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 4. พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง  
     มหาวิทยาลยั 
  ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ 
 5. พฒันาและส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพนกัศึกษา 
 6. พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 7. พฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถดา้นวิชาการ 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 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเช่ือมโยงปรัชญา  ปณธิาน  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

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 

 
 

 



สภาพปัจจุบัน 
วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

 
 วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว จดัตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศราชกิจจานุเษกษา เล่มท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก หน้า 27 เม่ือวนัท่ี             

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยมีท่ีมาในการก่อตั้งวิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มาจากแผนการ

ท่องเท่ียวท่ีสังกัดในภาควิชาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซ่ึงเป็น

สถาบนัการศึกษาในจงัหวดัตรัง ในปี พ.ศ. 2542 ไดท้  าการเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการ

ท่องเท่ียว โดยใชห้ลกัสูตรของคณะศิลปะศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล(ธญับุรี) ในการจดัการเรียนการ

สอน โดยมีประวติัความเป็นมาดงัน้ี 

พ.ศ. 2542-2546  ไดมี้การเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอกการท่องเท่ียว โดยใช ้ หลกัสูตร

ของคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว(ต่อเน่ือง) โดยใช้

หลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

พ.ศ. 2548      มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เปล่ียนสถานภาพจากสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

เป็น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  จ านวน  9  แห่ง  และจากการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว  จึงท าใหเ้กิดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ซ่ึงรับผิดชอบจดัการ

เรียนการสอน ในภาคใตข้องประเทศ  

พ.ศ. 2549  เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติม 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 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            วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเ ท่ียวได้ด 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 
 

จ านวนนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีจ  านวนนกัศึกษาทั้งหมด จ านวน 765 

คน โดยจ าแนกเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี จ  านวน 563 คน  และนกัศึกษาปริญญาตรี(เทียบโอน) จ านวน 
202 คน 

สาขาวชิา 
จ านวนนักศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
ปริญญาตรี
ตกค้าง 

รวมทั้งส้ิน 

ปริญญาตรี 4 ปี       

สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 54 78 81 51 6 193 

สาขาวชิาการโรงแรม - - 5 6 15 26 

สาขาวชิาการบญัชี 26 53 42 66 6 72 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล - 21 24 21 8 272 

รวมนักศึกษา 4 ปี 80 152 152 144 35 563 

ปริญญาตรีเทยีบโอน       

สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 57 50 - - 2 109 

สาขาวชิาการบญัชี 48 39 - - 6 93 

รวมนักศึกษาเทยีบโอน 105 89 - - 8 202 

รวมนักศึกษาทั้งส้ิน 185 241 152 144 43 765 



งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว ได้รับจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน เป็นเงิน 68,326,220 บาท จ าแนกตามประเภทงบประมาณไดด้งัน้ี 

- งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 60,423,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ 88.43  ของงบประมาณท้ังหมด 
- งบประมาณเงินรายได้ จ านวน  7,902,720   บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.57  ของงบประมาณท้ังหมด 

สรุปงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

แผ่นดนิ 
งบประมาณ 
เงนิรายได้ รวม ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 1,717,300 3,140,160 4,857,460 7.11 

2. งบด าเนินงาน 3,917,700 1,645,160  5,562,860 8.14 

3. งบลงทุน 40,675,400 74,000 40,749,400 59.64 

4. งบอุดหนุน 13,088,100 616,100 13,704,200 20.06 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 1,025,000 650,000 1,135,000 2.45 

6. งบกลาง - 1,777,300 1,777,300 2.60 

รวม 60,423,500 7,902,720 68,326,220 100.00 

 
จ านวนบุคลากร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว  มีบุคลากรทั้งหมด 53 คน จ าแนก
ตามสายงานไดเ้ป็น 2 สายงาน คือ สายวชิาการ 38 คน และสายสนบัสนุน 15 คน  

 

ประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 

รวมทั้งส้ิน 
จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดนิ จ้างด้วยเงนิรายได้ 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวทิยาลยั 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

รวม ลูกจ้างช่ัวคราว 

สายวชิาการ 4 24 - - 28 10 38 

สายสนบัสนุน - 9 1 - 10 5 15 

รวม 4 33 1 - 38 15 53 

 
 
 
 



สถานทีต่ั้ง 

 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีส านักงานตั้งอยู่ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 เลขท่ี 179 หมู่ 3 ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง  92150 โทรศพัท์ 0 7520 4060     

โทรสาร  0 7520 4061 เวบ็ไซต ์ : http://cht.rmutsv.ac.th   

 



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

1,350,000          

1,350,000          

กลยุทธ์ :

1.1 พฒันาศักยภาพนักศึกษา 1,290,000          

1.1.1 ผลติบัณฑิตนักปฏิบัติ 790,000             

1) ปรับปรุงหลกัสูตรเดิมและสร้างหลกัสูตรใหม่ 1. ส่ิงประดิษฐ ์ นวตักรรม  บทความวิจยั

2) พฒันาระบบสหกิจศึกษา / ฝึกงาน บทความวิชาการ  ผลงานนกัศึกษา

3) สรรหาอาจารยท่ี์มีทกัษะวิชาชีพ ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ 

4) ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นวิชาชีพ อยา่งนอ้ยคณะละ 2 ผลงาน

5) ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะพ้ืนฐานแต่ละสาขาวิชา

6) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรดา้นทกัษะวิชาชีพ 2. หน่วยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม

7) พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส่งเสริมทกัษะปฏิบติั วิชาการระดบัชาติ นานาชาติ หรือระหวา่ง

8) ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้มีความคล่องตวัต่อการปฏิบติังาน สถาบนั

3. นกัศึกษาไดรั้บรางวลัจากการ

แขง่ขนัทกัษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือน าเสนอ

  ผลงานระหวา่งสถาบนัระดบัชาติ

หรือนานาชาติ  อยา่งนอ้ยหน่วยงานละ 

1 รางวลั

4. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

ตัวช้ีวัด มาตรการ / ค่าเป้าหมาย ประจ าปี พ.ศ.2561

พนัธกจิ : จัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติทีม่ีคุณภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การพฒันาการศึกษาบนพืน้ฐานด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตทีม่ีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม

1. พฒันาคุณภาพการศึกษา

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

5. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ

อาจารยผ์ูส้อน  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

6. นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยทุกคณะ

สอบผา่นการวดัสมรรถนะวิชาชีพ

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

1.1.2 พฒันานักศึกษาสู่คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 500,000             

1) พฒันาศกัยภาพผูน้ าและผูส้นบัสนุนการพฒันา 7. นกัศึกษาไดรั้บรางวลั

2) พฒันาคุณลกัษณะดา้นกายภาพและบุคลิกภาพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

3) พฒันาคุณลกัษณะดา้นจิตภาพ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

4) พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน อยา่งนอ้ยหน่วยงานละ 1 รางวลั

5) ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้เอ้ือต่อการปฏิบติังานเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ

6) สร้างการมีส่วนร่วม 8. ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพบณัฑิต อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

9. ภาวะการมีงานท าของบณัฑิตหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

1.2 พฒันาศักยภาพบุคลากร 1.2.1 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 60,000               

1) ปรับแผนและพฒันาระบบการสรรหาบุคลากร 10. อาจารยป์ระจ าทุกคน

2) พฒันาทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ ไดรั้บการพฒันา อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

3) สร้างระบบและกลไกการพฒันาคุณวฒิุและต าแหน่งทางวิชาการ

4) พฒันาทกัษะบุคลากรสายสนบัสนุนทุกระดบัตามสายงาน 11. บุคลากรสายสนบัสนุนทุกคน

5) พฒันาระบบสวสัดิการเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรั้บการพฒันาตามสายงาน 

6) พฒันาบุคลากรให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อองคก์ร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

12. จ านวนบุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึน อยา่งนอ้ย 15 คน

13. อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุ ป.เอก เพ่ิมข้ึน

อยา่งนอ้ย 15 คน

14. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ของทุกหน่วยงาน   อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

15. ความพึงพอใจของบุคลากร

ในการบริหารจดัการองคก์ร

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

16. บุคลากรไดรั้บรางวลัระดบัชาติ

หรือนานาชาติ อยา่งนอ้ย 15 คน



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

1.3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

-                     

1.3.1 สร้างความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1) เพ่ิมช่องทางให้ขอ้มูลเก่ียวกบั AC 17. นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยทุกคณะสอบผา่น

2) จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นต่างๆ เก่ียวกบั AC สมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)

3) สนบัสนุนทรัพยากรส าหรับเพ่ิมศกัยภาพดา้นภาษา อยา่งนอ้ยร้อยละ 60

4) จดักิจกรรมเพ่ิมสมรรถนะดา้นภาษาและการส่ือสาร

5) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นวิชาการกบัสถาบนัอ่ืนในต่างประเทศ 18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษ 

6) พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (Speexx) ของบุคลากรสายวิชาการผา่นเกณฑท่ี์

ให้มีคุณภาพพร้อมเขา้สู่การแขง่ขนัในระดบั AC มหาวิทยาลยัก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50

19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ TOEIC 

ไดค้ะแนนมากกวา่ 300

กลยุทธ์ :

2.1 พฒันาระบบบริหารจัดการองค์การ -                     

2.1.1 พฒันาอาคารสถานทีแ่ละระบบสาธารณูปการ -                     

1) จดัท าแผนความตอ้งการส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภค

2) ก่อสร้าง / ปรับปรุง อาคารเรียนและปฏิบติัการ และสถานท่ีสนบัสนุนการศึกษา

3) การพฒันาระบบบริหารจดัการ

2.1.2 พฒันางานประชาสัมพนัธ์ -                     

1) เผยแพร่กิจกรรม และผลงานเด่นสู่สาธารณชน

2) พฒันาระบบการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้เป็นท่ีพ่ึงของสังคม

3) สร้างช่องทางติดต่อส่ือสารระหวา่งมหาวิทยาลยักบัศิษยเ์ก่าและผูป้กครอง

4) สร้างเครือขา่ยและพฒันาระบบประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร

5) เผยแพร่และช้ีแจงขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงอยา่งรวดเร็ว

6) พฒันาคลงัขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์

2. พฒันาการบริหารจัดการ



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

2.1.3 การบริหารจัดการและการประกนัคุณภาพ -                     

1) การบริหารจดัการ 20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

2) การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะและสถาบนัไม่ต  ่ากวา่ 4.25

21. ทุกหลกัสูตรผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

2.1.4 จัดท าระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง -                     

1) ให้ความรู้ดา้นระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงส าหรับบุคลากรแต่ละ 22. ความเส่ียงท่ีสามารถด าเนินการควบคุม
ระดบั ให้อยูใ่นระดบัท่ีลดลงอยา่งนอ้ยร้อยละ 80

2) มีการก ากบั ติดตามการด าเนินงานดา้นการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

3) พฒันาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

4) จดัท าแผนบริหารความเส่ียง

2.1.5 จัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน -                     

1) สร้างระบบและกลไกการจดัหารายไดแ้ละบริหารทรัพยสิ์นอยา่งมีประสิทธิภาพ 23. ทุกคณะมีรายไดจ้ากการให้บริการวิชาการ

2) หารายไดจ้ากแหล่งต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ

2.1.6 พฒันามหาวทิยาลยัเป็น Green Campus -                     

1) การสร้างองคก์รท่ีดีสู่การเป็น “มหาวิทยาลยัสีเขียว” 24. ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมสนบัสนุนมหาวิทยาลยั

2) ปรับท่ีตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลยั สีเขียว (การก าจดัขยะ  การจราจร

3) การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ระบบบ าบดัน ้าเสีย  ภูมิทศัน์ ประหยดัพลงังาน)

4) การจดัการน ้าและของเสีย

5) การขนส่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

6) เพ่ิมขีดความสามารถในการให้การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

2.1.7 อนุรักษ์พลงังาน -                     

1) ประชาสัมพนัธ์ รณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 25. จ านวนหน่วย การใชพ้ลงังานไฟฟ้า

2) สร้างระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน ต่อพ้ืนท่ี ลดลงจากปีก่อน 

3) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในอาคาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 5

4) สร้างทางเลือกในการใชพ้ลงังาน



งบประมาณ
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2.2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการ

-                     

2.2.1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบริการ -                     

1) น าส่ือและเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นตน้แบบในการเรียนการสอน 26. นกัศึกษาและบุคลากร มีความ

2) จดัหาและสนบัสนุนทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับงานวิทยบริการ พึงพอใจต่อระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต

3) พฒันาระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

4) พฒันาระบบบริหารจดัการเรียนการสอน เพ่ือการศึกษาและการบริการ

5) ส่งเสริมการใชฟ้รีแอพพลิเคชัน่เพ่ือสนบัสนุนการศึกษา อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

6) พฒันาเวบ็ส าหรับงานบริหารและการตดัสินใจ

7) ขยายระบบเครือขา่ยสายสัญญาณ

8) ขยายระบบเครือขา่ยไร้สาย 27. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใช้

9) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภยัทางเครือขา่ย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

10) พฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานและทนัสมยั เพ่ือการบริหาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

11) พฒันาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ส าหรับงานส านกังานและการเรียนการสอน

2.2.2 พฒันาระบบบัญชี 3 มิติ -                     

1) พฒันาระบบบญัชี 3 มิติ ให้สามารถท างานไดค้รบทุกมิติ 28. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้มูลในระบบบญัชี 3 มิติ

2) พฒันาและต่อยอดระบบบญัชี 3 มิติ ให้สามารถเช่ือมโยงกบั คลาดเคล่ือนจากระบบGF-MISไม่เกินร้อยละ2

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐได้

3) จดัหาและพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีศกัยภาพ 29. ทุกหน่วยเบิกจ่าย เบิกจ่ายงบประมาณ

4) จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้เพียงพอ รายจ่ายประจ าสะสม  ไม่นอ้ยกวา่

5) จดัท าระบบส ารองขอ้มูลบญัชี 3 มิติ แผนการเบิกจ่าย

6) ส่งเสริมและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัระบบบญัชี 3 มิติ (แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33 )

7) ส่งเสริมให้ความรู้ และกระตุน้ให้บุคลากรเห็นความส าคญัและจ าเป็น (แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55 )

ของระบบบญัชี 3 มิติ (แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 76 )

8) ส่งเสริม และกระตุน้ให้ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลจากระบบบญัชี 3 มิติ (แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98 )

เป็นสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

9) ทบทวนและปรับปรุง การท างานระบบบญัชี 3 มิติ ตามมติ 30. ทุกหน่วยเบิกจ่าย  เบิกจ่ายงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั รายจ่ายลงทุนไม่นอ้ยกวา่แผนการเบิกจ่าย

(แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 19 )

(แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 41 )

(แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 63)

(แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 87 )

100,000             

100,000             

กลยุทธ์ :

1.1 สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์    

สืบทอดและพฒันามรดก ภูมิปัญญา 

ศิลปวฒัธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

100,000             

1.1 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 100,000             

15.1.1 จดัตั้งศนูยศิ์ลปวฒันธรรม 31. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

15.2.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูลในการบริหารจดัการองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถุประสงค ์อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

15.3.1 ส่งเสริม  สนบัสนุน นกัศึกษา  บุคลากร  เครือขา่ย ฟ้ืนฟู สืบทอด  

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม

15.4.1 สนบัสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมและงานสร้างสรรค์

ดา้นศิลปวฒันธรรม

15.5.1 สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลคา่จากองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม

15.6.1 แสวงหาและสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานเครือขา่ยศิลปวฒันธรรม

15.6.2 พฒันาชุมชนท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม

15.7.1 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

พนัธกจิ : ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิน่

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิน่

1. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

1,562,000          
1,562,000          

กลยุทธ์ :

1.1 สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและ

สร้างความเข้มแขง็ด้านการวจิัย

-                     

1.1.1 พฒันาความพร้อม ความเข้มแขง็ เพื่อสนับสนุนการวจิัย
1) พฒันาระบบและกลไกการบริหารงานวิจยั 32. หน่วยวิจยัเดิมทุกหน่วย  ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด
2) พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการวิจยั ของหน่วยวิจยั

ให้เขม้แขง็ เพียงพอ
3) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการวิจยัเพ่ือการบูรณาการองคค์วามรู้และ

ประสบการณ์จากหลายสาขาวิชา
4) ส่งเสริมสนบัสนุนงานวิจยับนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือแกปั้ญหาและ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน
5) สร้างเครือขา่ยวิจยักบัองคก์รภายในและภายนอกประเทศ

1.2 ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานงานวจิัย

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้ง

ระดบัท้องถิน่และระดบัชาติ

1,562,000          

1.2.1 พฒันาศักยภาพนักวจิัยและคุณภาพงานวจิัย 1,562,000          

1) พฒันาศกัยภาพนกัวิจยัและสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ 33. จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจยั

2) สนบัสนุนส่งเสริมให้ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการตีพิมพห์รือ หรืองานสร้างสรรค ์ต่ออาจารยป์ระจ า
เผยแพร่หรือน าไปใชป้ระโยชน์ เป็นไปตามเกณฑอุ์ดมศึกษา

3) พฒันาศกัยภาพนกัวิจยัผา่นเครือขา่ยวิจยัโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  -  ดา้นวิทย ์  60,000 บาท/คน

ของผูใ้ชผ้ลงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการหาแหล่งทุน  -  ดา้นสังคม 25,000 บาท/คน

34. จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจยัจาก

แหล่งทุนภายนอกต่ออาจารยป์ระจ า

อยา่งนอ้ย 25,000 บาท ต่อคน

พนัธกจิ : สร้างงานวจิัยเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ประเดน็ยุทธศาสตร์ : สร้างงานวจิัยเพื่อพฒันาคุณภาพบัณฑิตและก่อให้เกดิประโยชน์แก่สังคม

1. พฒันาคุณภาพงานวจิัย



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวิชาการ

 หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

 และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20

36. ทุกหน่วยงานระดบัคณะมีบทความวิจยั

ฉบบัเตม็ท่ีตีพิมพใ์นเอกสารประกอบ

การประชุมวิชาการอยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติท่ีอยูบ่นฐานขอ้มูล

TCI อยา่งนอ้ย 45 บทความ

38. จ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสาร

ระดบันานาชาติท่ีอยูบ่นฐานขอ้มูล Scopus /

SJR /ISI  อยา่งนอ้ย 20 บทความ

39. ทุกคณะ/วิทยาลยั ของหน่วยงานระดบัคณะ 

มีผลงานวิจยั  ส่ิงประดิษฐ ์

และงานสร้างสรรคไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติ

หรือนานาชาติ

40. จ านวนผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์

งานสร้างสรรค ์เขา้สู่กระบวนการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน



งบประมาณ

ตัวช้ีวดั มาตรการ/ค่าเป้าหมาย ประจ าปี 2561

(บาท)

พนัธกจิ / 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน / โครงการ

185,000             

185,000             

กลยุทธ์ :

1.1 ให้บริการทางวชิาการเพื่อพฒันา

คุณภาพวชิาชีพตามความต้องการชุมชน

185,000             

1.1.1 พฒันาระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 41. ผูรั้บบริการวิชาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
กบัการเรียนการสอนและวิจยั อยา่งนอ้ยร้อยละ  85

1.1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

1.1.3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมบนพ้ืนฐานวฒันธรรมท่ีดีงาม

ของทอ้งถ่ินเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็และการพ่ึงพาตนเองของชุมชนและ

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.1.4 วิจยัและพฒันาต่อยอดเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์จาก

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

1.1.5 เผยแพร่ผลความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละแนวปฏิบติัท่ีดีจากการให้บริการ

ทางวิชาการสู่สาธารณะ

40,000               

40,000               

กลยุทธ์ :

1.1 การบริหารจัดการและการประกนั

คุณภาพ

1.1.1 การบริหารจัดการและการประกนัคุณภาพ 40,000               

1) การบริหารจดัการ

2) การประกนัคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งส้ิน 3,237,000          

พนัธกจิ :  ให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการทีม่ีความเข้มแขง็ด้านวชิาการและวชิาชีพทีส่ามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวติ

พนัธกจิ :  จัดระบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

1. พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ

1. พฒันาคุณภาพงานบริการวชิาการ



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

1. พฒันาคุณภาพการศึกษา

 1.1.1 ผลติบัณฑตินักปฏบัิติ

1 โครงการพฒันาเพ่ิมทกัษะวิชาชีพแก่นกัศึกษา -                                         180,000                        -                      -                      - 180,000              

กิจกรรมยอ่ยท่ี 1 การอนุรักษอ์าหารพ้ืนบา้น อาหารโบราณ -                                          25,000                       -                     -                     - 25,000               44 4 2 50 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 พ.ย. 2560 นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง

กิจกรรมยอ่ยท่ี 2 พฒันาความรู้ดา้นการจดัท าบญัชีส าหรับธุรกิจเฉพาะ -                                          17,000                       -                     -                     - 17,000               50 7 - 57 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ธ.ค. 2560 นางกรรณิกา บวัทองเรือง

กิจกรรมยอ่ยท่ี 3 โครงการฝึกทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษส าหรับนกับญัชี -                                          12,000                       -                     -                     - 12,000               60 7 - 67 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ธ.ค. 2560 นายวิทยา ตูด้  า

กิจกรรมยอ่ยท่ี 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกับญัชีมืออาชีพ-ดา้นการสอบ
บญัชี

-                                          17,000                       -                     -                     - 17,000               83 7 - 90 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ธ.ค. 2560 นางสาวกลัยาณี ยทุธการ

กิจกรรมยอ่ยท่ี 5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร -                                          16,000                       -                     -                     - 16,000               50 7 - 57 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ม.ค. 2561 ผศ.ระริน เครือวรพนัธุ์

กิจกรรมยอ่ยท่ี 6 เตรียมความพร้อมนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีก่อนออก
ฝึกงาน

-                                          14,000                       -                     -                     - 14,000               60 7 - 67 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ม.ค. 2561 นางสาวนุนาถ ทบัครุฑ

กิจกรรมยอ่ยท่ี 7 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกับญัชีมืออาชีพ- ดา้นการ
จดัท าบญัชี

-                                          14,000                       -                     -                     - 14,000               50 7 - 57 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.พ. 2561 นางสาวศกุพิชญาณ์ บญุเก้ือ

แผนงาน/โครงการ

พนัธกจิที่ 1 : จดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑติให้เป็นนักปฏบัิติที่มคุีณภาพ

1.1 พฒันาคุณภาพนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ค่าเป้าหมาย

งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง
รวม



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ค่าเป้าหมาย

งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง
รวม

กิจกรรมยอ่ยท่ี 8 เทคนิคการพฒันาบคุลิกภาพสู่การบริการท่ีเป็นเลิศ -                                          25,000                       -                     -                     - 25,000               55 3 2 60 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.พ. 2561 นางสาวจุติมา บญุมี

กิจกรรมยอ่ยท่ี 9 ทดสอบสมรรถนะดา้นการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม -                                          40,000                       -                     -                     - 40,000               110 6 4 120 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.พ. 2561 นายธรรมจกัร เลก็บรรจง

2 โครงการโครงการศึกษาดูงานและพฒันาทกัษะดา้นการน าเท่ียวอยา่งมืออาชีพ                            -                200,000                        -                      -                      - 200,000              

กิจกรรมยอ่ยท่ี 1  ทศันศึกษาภาคกลางและภาคเหนือ                            -               105,000                       -                     -                     - 105,000             70 4 - 74 มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/
ทกัษะวิชาชีพ/
วิชาการภายใน
หน่วยงาน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะวิชาชีพ
เฉพาะทางและเพ่ิม
ความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพมากข้ึน

 ก.พ. 2561 นายดุสิตพร ฮกทา

กิจกรรมยอ่ยท่ี 2 ทศันศึกษาภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก-ตะวนัออก                            -                 70,000                       -                     -                     - 70,000               80 4 - 84 มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/
ทกัษะวิชาชีพ/
วิชาการภายใน
หน่วยงาน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะวิชาชีพ
เฉพาะทางและเพ่ิม
ความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพมากข้ึน

 มี.ค. 2561 นายธนินทร์ สงัขดวง

กิจกรรมยอ่ยท่ี 3  ศึกษาดูงานโรงแรมและพฒันาทกัษะดา้นการโรงแรม                            -                 25,000                       -                     -                     - 25,000               4 1 - 5 มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/
ทกัษะวิชาชีพ/
วิชาการภายใน
หน่วยงาน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะวิชาชีพ
เฉพาะทางและเพ่ิม
ความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพมากข้ึน

 พ.ค. 2561 นางสาวจนัทิวรรณ สมาธิ

3 โครงการเสริมสร้างทกัษะทางวิชาการ                            -                200,000                        -                      -                      - 200,000              

กิจกรรมยอ่ยท่ี 1 โครงการเสริมสร้างทกัษะทางวิชาการดา้นบริหารธุรกิจ 9 
มทร.

                           -               100,000                       -                     -                     - 100,000             20 5 - 25 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ทกุคนบอกประเด็น
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บเพ่ิมข้ึนอยา่ง
นอ้ย 1 เร่ือง

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บรางวลัจาก
การประกวด แข่งขนั
 อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

 ก.พ. 2561 นายศิววงศ ์เพชรจุล



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ค่าเป้าหมาย

งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง
รวม

กิจกรรมยอ่ยท่ี 2 โครงการเสริมสร้างทกัษะและการแข่งขนัทางศิลปศาสตร์ 9
 มทร.

                           -               100,000                       -                     -                     - 100,000             20 5 - 25 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ทกุคนบอกประเด็น
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บเพ่ิมข้ึนอยา่ง
นอ้ย 1 เร่ือง

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บรางวลัจาก
การประกวด แข่งขนั
 อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

 ก.พ. 2561 นายศิววงศ ์เพชรจุล

4 โครงการสร้างนกับญัชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smarts Accountants)                  40,000                            -                        -                      -                      - 40,000                70 2 - 72 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.พ. 2561 นางสาวจิรัชญา บญุช่วย

5 โครงการเสริมหลกัสูตรดา้นกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมแก่นกัศึกษา                  40,000                            -                        -                      -                      - 40,000                140 10 - 150 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 พ.ค. 2561 นายศิววงศ ์เพชรจุล

6 โครงการ CHT นิทรรศการทางวิชาการ                  90,000                            -                        -                      -                      - 90,000                140 10 - 150 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
ความรู้ท่ีไดรั้บจาก
นิทรรศการ อยา่ง
นอ้ยร้อยละ 80

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.พ. 2561 นายศิววงศ ์เพชรจุล

7 โครงการฝึกทกัษะน าเท่ียวต่างประเทศดว้ยประสบการณ์จริงเพ่ือเพ่ิมความ
เช่ียวชาญดา้นวิชาชีพมคัคุเทศก์

                 40,000                            -                        -                      -                      - 40,000                80 4 - 84 มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/
ทกัษะวิชาชีพ/
วิชาการภายใน
หน่วยงาน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะวิชาชีพ
เฉพาะทางและเพ่ิม
ความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพมากข้ึน

 มี.ค.  2561 นายธนินทร์ สงัขดวง

1.1.2 พฒันานักศึกษาสู่คุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค์

1 โครงการแข่งขนักีฬาภายใน มทร .ศรีวิชยั คร้ังท่ี 11                            - 200,000              -                   -                -                200,000              90 17 - 107 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ทกุคนบอกประเด็น
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บอยา่งนอ้ย 1 
เร่ือง

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บรางวลัจากการ
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 1 
รางวลั

 ส.ค. 2561 นางสาวปิยะนุช นาพอ



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ค่าเป้าหมาย

งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง
รวม

2 โครงการสร้างสรรคข์บวนพาเหรดศรีวิชยัเกมส์ คร้ังท่ี 11 200,000              -                      -                   -                -                200,000              140 5 - 145 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
บอกประเด็นความรู้
หรือประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บอยา่งนอ้ย 1 
เร่ือง

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บรางวลัจากการ
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 1 
รางวลั

 ส.ค. 2561 นางสาวธนวรรณ เตง็รัง

3 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา 50,000                -                      -                   -                -                50,000                220 22 - 242 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 มิ.ย. 2561 นางสาวธนวรรณ เตง็รัง

4 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 50,000                -                      -                   -                -                50,000                240 20 - 260 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 พ.ค. 2561 นางสาวธนวรรณ เตง็รัง

                                        1.2  พฒันาศักยภาพบุคลากร

1.2.1 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

1 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพส าหรับบคุลากรในสถานประกอบการ                          -                    60,000 60,000                - 3 - 3 มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์/
ทกัษะวิชาชีพ/
วิชาการภายใน
หน่วยงาน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะวิชาชีพ
เฉพาะทางและเพ่ิม
ความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพมากข้ึน

 พ.ค. 2561 นายศิววงศ ์เพชรจุล

1.3    เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.3.1 สร้างความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.1 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์การ

2.1.1 พฒันาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ

2.1.2 พฒันางานประชาสัมพนัธ์

2. พฒันาการบริหารจดัการ



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ค่าเป้าหมาย

งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง
รวม

2.1.3 การบริหารจดัการและการประกนัคุณภาพ

2.1.4 จดัท าระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

2.1.5 จดัหารายได้และบริหารทรัพย์สิน

2.1.6 พฒันามหาวทิยาลยัเป็น Green Campus

2.1.7 อนุรักษ์พลงังาน

2.2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ

2.2.1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบริการ

2.2.2 พฒันาระบบบัญชี 3 มติิ

รวมทั้งส้ิน 510,000              840,000              -                       -                    -                    1,350,000           



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดบั ระดบั ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดนิ เงนิรายได้ งบแผ่นดนิ ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

1.1.1 พฒันาความพร้อม ความเข้มแขง็ เพือ่สนับสนุนการวจิัย

1.2.1 พฒันาศักยภาพนักวจิัยและคุณภาพงานวจิัย

1. ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพ้ืนท่ีชนบทของจงัหวดัตรังเพ่ือส่งเสริม
การสร้างมูลค่าทางการท่องเท่ียว

                          -                400,000                        -                        -                        - 400,000                        -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา

2. กลยทุธ์สร้างรายไดจ้ากการพฒันาสินคา้และบริการชุมชนเกาะลิบง จงัหวดัตรัง 
เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนื

                          -                220,000                        -                        -                        - 220,000                        -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางกรรณิกา บวัทองเรือง

3. แนวทางการฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรม ต านานเมืองเก่า เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงประวติัศาสตร์ของหมู่บา้นหยงสตาร์ จ.ตรัง

                          -                300,000                        -                        -                        - 300,000                        -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา

4. การจดัการท่องเท่ียวแบบไม่เร่งรีบ Slow Tourism โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง

                 45,000                           -                        -                        -                        - 45,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นายธรรมจกัร เล็กบรรจง

5. เอกลกัษณ์และรูปแบบธุรกิจร้านอาหารทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา ร้านขนมจีนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช

                 45,000                           -                        -                        -                        - 45,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง

6. การวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นภาษาองักฤษส าหรับงานสปาในโรงแรมใน
จงัหวดักระบ่ี

                 45,000                           -                        -                        -                        - 45,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางเพญ็พร เกิดสุข

7. การศึกษาสภาพการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพหุวฒันธรรมของธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัตรัง

                 40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวนุชนาถ ทบัครุฑ

8. การประเมินศกัยภาพและการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ เขาหวัแตก 
อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง

                 40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาววนัวิสาข ์พลอย 
อินสวา่ง

9. แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนแหลมโพธ์ิ ต  าบลคูเต่า อ  าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

                 40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวสุธิรา ปานแกว้

10. การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใชภ้าษาองักฤษของบุคลากรดา้นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและบริการในเกาะมุก

                 40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวปลิณดา เกิดคง

มาตรการ แผนงาน/โครงการ

พนัธกจิที ่2 : สร้างงานวจิัยเพือ่ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
1. พฒันาคุณภาพงานวจิัย

1.2  ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานงานวจิัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม ทั้งระดบัท้องถิ่นและระดบัชาติ

1.1  สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความเข้มแขง็ด้านการวจิัย

งบอื่นๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท)

รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

ค่าเป้าหมาย



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดบั ระดบั ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดนิ เงนิรายได้ งบแผ่นดนิ ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

มาตรการ แผนงาน/โครงการ
งบอื่นๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท)

รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

ค่าเป้าหมาย

11. อตัลกัษณ์ยา่นเมืองเก่าทบัเท่ียง : การส่ือความหมายเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม

                 40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวนยันา ค  ากนัศิลป์

12. แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมยา่นเมือง
เก่าทบัเท่ียง

                 40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นายสุชาติ อินกล ่า

13. การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูล                  40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวซาฟุเราะห์ สา
เฮาะ

14. การใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการท่องเท่ียวชายหาดปากเมง จงัหวดัตรัง                  40,000                           -                        -                        -                        - 40,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวโอษฐ์สุมา ชุม
พงศ์

15. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่รับงานตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีใน
ประเทศไทย

                 45,000                           -                        -                        -                        - 45,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

ผศ.ระริน เครือวรพนัธุ์

16. การจดัท างบประมาณสมยัใหม่กบัความส าเร็จของการด าเนินงานขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัตรัง

                 35,000                           -                        -                        -                        - 35,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นายศิววงศ ์เพชรจุล

17. วิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินจากการลงทุนเล้ียงแพะขนุของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัตรัง

                 30,000                           -                        -                        -                        - 30,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางกรรณิกา บวัทองเรือง

18. โฮสเทล : การจดัการความเส่ียงในธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดเล็กยา่นเมืองเก่าทบัเท่ียง                  30,000                           -                        -                        -                        - 30,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวกลัยาณี ยทุธการ

19. การศึกษาปัจจยัเส่ียงของการพฒันาวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัตตรัง                  30,000                           -                        -                        -                        - 30,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวกลัยาณี ยทุธการ

20. การใชก้ลยทุธ์การส่ือสารภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง

                 17,000                           -                        -                        -                        - 17,000                          -           -              -           -                                 -                                 - ต.ค.60 - ก.ย.
61

นางสาวสุภาพร เจริญสุข

642,000              920,000                                     -                        -                        - 1,562,000                     -           -              -           -                                 -                                 - รวมทั้งส้ิน



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

1.1  การบริการทางวชิาการเพือ่พัฒนาคุณภาพวชิาชีพตามความต้องการชุมชน

1.1.1การบริการทางวชิาการเพือ่พัฒนาคุณภาพวชิาชีพตามความต้องการของชุมชน

1. โครงการการสร้างเครือข่ายการจดัท าบญัชีครัวเรือน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง -                        15,000              -                        -                        -                        15,000              10 2 20 32 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 เม.ย. 2561 นางสาวศุกพิชญาณ์ บุญ
เก้ือ

2. โครงการอาสาสมคัรมคัคุเทศกป์ระจ าชุมชน รุ่นท่ี 3 -                        20,000              -                        -                        -                        20,000              3 - 30 33 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.พ. 2561 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา

3. โครงการการสร้างตน้แบบการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชนเขา
หลกั จงัหวดัตรังอยา่งย ัง่ยนื

-                        150,000            -                        -                        -                        150,000            

กิจกรรมยอ่ยท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบติัการการวางแผนจดัรายการน าเท่ียว 
และการบริการสู่ความเป็นเลิศ

-                        30,000             -                       -                       -                       30,000             5 5 30 40 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 มี.ค. 2561 นางสาวจุติมา บุญมี

กิจกรรมยอ่ยท่ี 2 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน -                        30,000             -                       -                       -                       30,000             5 5 20 30 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 มี.ค. 2561 นางสาวตรีศิลป์ เวชโช

กิจกรรมยอ่ยท่ี 3 พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุนกลุ่มวิสาหกิจการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน

-                        30,000             -                       -                       -                       30,000             2 3 30 35 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.พ. 2561 นางกรรณิกา บวัทองเรือง

กิจกรรมยอ่ยท่ี 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวบา้นเขาหลกั จงัหวดัตรัง -                        30,000             -                       -                       -                       30,000             2 3 40 45 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 เม.ย. 2561 นางสาวสุญาพร ส้อ
ตระกูล

มาตรการ แผนงาน/โครงการ

พันธกจิที่ 3  : ให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
1. พัฒนาคุณภาพงานบริการวชิาการ

งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท)

รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

ค่าเป้าหมาย



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

มาตรการ แผนงาน/โครงการ
งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท)

รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมยอ่ยท่ี 5 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียวโฮมสเตยโ์ดยชุมชน 
(Homestay Management by KhaoLak Community)

-                        30,000             -                       -                       -                       30,000             2 3 25 30 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 มี.ค. 2561 นางสาววนัวิสาข ์พลอย 
อินสว่าง

กิจกรรมยอ่ยท่ี 6 เสวนารายงานสรุปผลการด าเนินงานและพฒันาแผนการ
ด าเนินงาน

-                                            - -                    -                    -                    -                        2 3 25 30 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อยูใ่นระดบัมาก

 ก.ค. 2561 นางสาวสุญาพร ส้อ
ตระกูล

รวมทั้งส้ิน -                        185,000            -                        -                        -                        185,000            



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

1.1

1.1.1 ท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรม

1. โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม 100,000            -                        -                    -                    -                    100,000            220 10 - 230 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความตระหนกัใน
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไทย
 และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม

 มิ.ย. 2561 นางสาวปิยะนุช นาพอ

รวมทั้งส้ิน 100,000            -                        -                    -                    -                    100,000            

สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนามรดก ภูมิปัญญา ศิลปวฒั

ธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

มาตรการ

พันธกจิที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ
งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท)

รวม

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
ค่าเป้าหมาย



ระยะเวลา หน่วยงาน

ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

งปม. งปม. งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน นศ. บุคลากร บุคคล รวม ระดับ ระดับ ระบุ ด/ป

เงนิรายได้ แผ่นดิน เงนิรายได้ งบแผ่นดิน ภายนอก ผลผลติ ผลลพัธ์

1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
1.1.1 การบริหารจัดการและการประกนัคุณภาพ

1 โครงการพฒันาศกัยภาพแนวทางดา้นการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ทั้งระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ

               40,000 -                    -                    -                    -                    40,000              

กิจกรรมยอ่ยท่ี 1 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร               19,000 -                   -                   -                   -                   19,000             - 53 1 54 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์อยู่
ในระดบัมาก

 ก.ค. 2561 นางสาวแสงเดือน แกว้
กลาง

กิจกรรมยอ่ยท่ี 2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ               21,000 -                   -                   -                   -                   21,000             - 54 1 55 อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์อยู่
ในระดบัมาก

 ส.ค. 2561 นางสาวแสงเดือน แกว้
กลาง

รวมทั้งส้ิน 40,000              -                        -                        -                        -                        40,000              

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรการ แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี 2561 (บาท)

รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

ค่าเป้าหมาย

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

งบอืน่ๆ ของหน่วยงาน ตัวช้ีวดั

งบกลาง

พันธกจิที่ 5  : จัดระบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
งบบุคลากร 1.71730                 2.84        0.42933                 25.00      0.42933                 25.00      0.42933                 25.00      0.42933                 25.00      
งบด าเนินงาน 3.91770                 6.48        1.56708                 40.00      0.78354                 20.00      0.78354                 20.00      0.78354                 20.00      
งบลงทุน 40.67540               67.32      10.16885               25.00      10.16885               25.00      10.16885               25.00      10.16885               25.00      
งบอุดหนุน 13.08810               21.66      5.23524                 40.00      2.61762                 20.00      2.61762                 20.00      2.61762                 20.00      
งบรายจ่ายอ่ืน 1.02500                 1.70        0.30750                 30.00      0.25625                 25.00      0.23575                 23.00      0.22550                 22.00      

รวม 60.42350               100.00    17.70800               29.31      14.25559               23.59      14.23509               23.56      14.22484               23.54      

ร้อยละ 100.00                   -          29.31                     -          23.59                     -          23.56                     -          23.54                     -          

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  2561  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย - รายไตรมาส

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

หมวดรายจ่าย
งปม. ได้รับจัดสรร ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
งบบุคลากร 1.71730                 2.84        0.42933                 25.00      0.85865                 50.00      1.28798                 75.00      1.71730                 100.00    
งบด าเนินงาน 3.91770                 6.48        1.56708                 40.00      2.35062                 60.00      3.13416                 80.00      3.91770                 100.00    
งบลงทุน 40.67540               67.32      10.16885               25.00      20.33770               50.00      30.50655               75.00      40.67540               100.00    
งบอุดหนุน 13.08810               21.66      5.23524                 40.00      7.85286                 60.00      10.47048               80.00      13.08810               100.00    
งบรายจ่ายอ่ืน 1.02500                 1.70        0.30750                 30.00      0.56375                 55.00      0.79950                 78.00      1.02500                 100.00    

รวม 60.42350               100.00    17.70800               29.31      31.96358               52.90      46.19867               76.46      60.42350               100.00    

ร้อยละ -          29.31                     -          52.90                     -          76.46                     -          100.00                   -          

แผนการเบิกจ่ายสะสมงบประมาณประจ าปี  2561  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

หมวดรายจ่าย
งปม. ได้รับจัดสรร ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1.  รายการบุคลากรภาครัฐ 14.54060          24.06    3.63515            25.00    3.63515            25.00    3.63515            25.00    3.63515            25.00    
2.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 44.64160          73.88    12.49965          20.00    9.82115            30.00    8.92832            30.00    13.39248          20.00    
3.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.18500            0.31      0.05180            20.00    0.04070            30.00    0.03700            30.00    0.05550            20.00    
4.  ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.13630            0.23      0.04498            15.00    0.02999            25.00    0.02862            25.00    0.03271            35.00    
5.  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม -                    -        -                    12.00    -                    28.00    -                    25.00    -                    34.00    
6.  โครงการวิจยัและนวตักรรมฯ/วิจยัและพฒันาฯ 0.92000            1.52      0.92000            100.00  -                    -        -                    -        -                    -        

รวม 60.42350          100.00  17.15158          28.39    13.52699          22.39    12.62909          20.90    17.11584          28.33    

ร้อยละ 100.00              -        28.39                -        22.39                -        20.90                -        28.33                -        

ผลผลิต

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  2561   จ าแนกตามผลผลิต - รายไตรมาส

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4งปม. ได้รับจัดสรร



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1.  รายการบุคลากรภาครัฐ 14.54060          24.06    3.63515            25.00    7.27030            50.00    10.90545          75.00    14.54060          100.00  
2.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 44.64160          73.88    8.92832            20.00    22.32080          50.00    37.94536          85.00    44.64160          100.00  
3.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.18500            0.31      0.03700            20.00    0.09250            50.00    0.14800            80.00    0.18500            100.00  
4.  ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.13630            0.23      0.02045            15.00    0.05452            40.00    0.08860            65.00    0.13630            100.00  
5.  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม -                    -        -                    12.00    -                    40.00    -                    65.00    -                    100.00  
6.  โครงการวิจยัและนวตักรรมฯ/วิจยัและพฒันาฯ 0.92000            1.52      0.92000            100.00  0.92000            100.00  0.92000            100.00  0.92000            100.00  

รวม 60.42350          100.00  13.54092          22.41    30.65812          50.74    50.00741          82.76    60.42350          100.00  

ร้อยละ -        22.41                -        50.74                -        82.76                -        100.00              -        

แผนการเบิกจ่ายสะสมงบประมาณประจ าปี  2561  จ าแนกตามผลผลิต

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

ผลผลิต
งปม. ได้รับจัดสรร ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4



บาท ร้อยละ บาท % บาท % บาท % บาท %
1.  งบบุคลากร 3.14016                 51.26      0.78504                 25.00      0.78504                 25.00      0.78504                 25.00      0.78504                 25.00      
2.  งบด าเนินงาน 1.64516                 26.86      0.65806                 40.00      0.32903                 20.00      0.32903                 20.00      0.32903                 20.00      
3.  งบลงทุน 0.07400                 1.21        0.01850                 25.00      0.01850                 25.00      0.01850                 25.00      0.01850                 25.00      
4.  งบอุดหนุน 0.61610                 10.06      0.24644                 40.00      0.12322                 20.00      0.12322                 20.00      0.12322                 20.00      
5.  งบรายจ่ายอ่ืน 0.65000                 10.61      0.19500                 30.00      0.16250                 25.00      0.14950                 23.00      0.14300                 22.00      

รวม 6.12542                 100.00    1.90304                 31.07      1.41829                 23.15      1.40529                 22.94      1.39879                 22.84      
ร้อยละ 100.00                   -          31.07                     -          23.15                     -          22.94                     -          22.84                     -          

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2561  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย - รายไตรมาส

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

หมวดรายจ่าย
งปม. ได้รับจัดสรร ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
งบบุคลากร 3.14016                 51.26      0.78504                 25.00      1.57008                 50.00      2.35512                 75.00      3.14016                 100.00    
งบด าเนินงาน 1.64516                 26.86      0.65806                 40.00      0.98710                 60.00      1.31613                 80.00      1.64516                 100.00    
งบลงทุน 0.07400                 1.21        0.01850                 25.00      0.03700                 50.00      0.05550                 75.00      0.07400                 100.00    
งบอุดหนุน 0.61610                 10.06      0.24644                 40.00      0.36966                 60.00      0.49288                 80.00      0.61610                 100.00    
งบรายจ่ายอ่ืน 0.65000                 10.61      0.19500                 30.00      0.35750                 55.00      0.50700                 78.00      0.65000                 100.00    

รวม 6.12542                 100.00    1.90304                 31.07      3.32134                 54.22      4.72663                 77.16      6.12542                 100.00    

ร้อยละ 100.00                   -          31.07                     -          54.22                     -          77.16                     -          100.00                   -          

แผนการเบิกจ่ายสะสมงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  2561  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

หมวดรายจ่าย
งปม. ได้รับจัดสรร ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1.  รายการบุคลากรภาครัฐ 3.45919            51.12    0.86480            25.00    0.86480            25.00    0.86480            25.00    0.86480            25.00    
2.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2.47217            36.53    0.49443            20.00    0.74165            30.00    0.74165            30.00    0.49443            20.00    
3.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.09406            1.39      0.01881            20.00    0.02822            30.00    0.02822            30.00    0.01881            20.00    
4.  ผลงานการให้บริการวิชาการ -                    -        -                    15.00    -                    25.00    -                    25.00    -                    35.00    
5.  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0.10000            1.48      0.01200            12.00    0.02800            28.00    0.02560            25.60    0.03440            34.40    
6.  โครงการวิจยัและนวตักรรม 0.64200            9.49      0.64200            100.00  -                    -        -                    -        -                    -        

รวม 6.76742            100.00  2.03204            30.03    1.66267            24.57    1.66027            24.53    1.41244            20.87    

ร้อยละ 100.00              -        30.03                -        24.57                -        24.53                -        20.87                -        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  2561   จ าแนกตามผลผลิต - รายไตรมาส

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

ผลผลิต
งปม. ได้รับจัดสรร ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4



ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1.  รายการบุคลากรภาครัฐ 3.45919            51.12    0.86480            25.00    1.72960            50.00    2.59439            75.00    3.45919            100.00  
2.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2.47217            36.53    0.49443            20.00    1.23609            50.00    1.97774            80.00    2.47217            100.00  
3.  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.09406            1.39      0.01881            20.00    0.04703            50.00    0.07525            80.00    0.09406            100.00  
4.  ผลงานการให้บริการวิชาการ -                    -        -                    15.00    -                    40.00    -                    65.00    -                    100.00  
5.  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0.10000            1.48      0.01200            12.00    0.04000            40.00    0.06500            65.00    0.10000            100.00  
6.  โครงการวิจยัและนวตักรรม 0.64200            9.49      0.64200            100.00  0.64200            100.00  0.64200            100.00  0.64200            100.00  

รวม 6.76742            100.00  2.03204            30.03    3.69471            54.60    5.35438            79.12    6.76742            100.00  

ร้อยละ 100.00              -        30.03                -        54.60                -        79.12                -        100.00              -        

แผนการเบิกจ่ายสะสมงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  2561  จ าแนกตามผลผลิต

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว

ผลผลิต
งปม. ได้รับจัดสรร ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4


