
  

  
  

  

แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์  

พ.ศ.พ.ศ.  25256060  --  25256464  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ววทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย   วทิยาเขตตรังวทิยาเขตตรัง  
(ฉบบัผา่นการอนมุตัิที่ประชมุคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั ครัง้ที่ 1/2560 วนัพธุที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2560) 



หน้า
บทที่ 1 สภาพปัจจุบันของวทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1

บทที่ 2 สภาวการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่มอีิทธิพลต่อการพฒันาการศึกษา 6

1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 6
2. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 9
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.2547 13
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.2549 16
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.2554 18
6. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 22
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 24

บทที่ 3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มผีลต่อการพฒันาวทิยาลัยการโรงแรม 36

และการท่องเที่ยว

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และกลยทุธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ 36

บทที่ 4 ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทัศน์ พนัธกิจ นโยบายสภา มทร.ศรีวชัิย  และความเช่ือมโยง 42

บทที่ 5 ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ปี พ.ศ. 2560-2564 47

1. ตวัช้ีวดั เป้าประสงค ์/ ค่าเป้าหมาย  พ.ศ. 2560-2564 47
2. แผนงาน กิจกรรม / โครงการ  ปี พ.ศ. 2560-2564 55

สารบัญ



1 

บทที ่1 
สภาพปัจจุบันของวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

  
 วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว จดัตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย 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 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล(ธญับุรี) ในการจดัการเรียน

การสอน โดยมีประวติัความเป็นมาดงัน้ี 

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   



2 

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 
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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
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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.ธญับุรี 
 

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
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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  
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บทที ่ 2 
สภาวการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทีม่ีอทิธิพลต่อการพฒันาการศึกษา 

1.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดิิสัททศันในนการพฒันารระเทศ “คน
ไททภาคภูมินจนนคิามเร็นไทท  มีมิตรไมตรีบนิิถี ชีิิตแห่งคิามพอเพีทง ทึดมั่นนนิัฒนธรรม 
รระชาธิรไตท และหลักธรรมาภิบาล การบริหารสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทั่ิ ถึง มีคุณภาพ สังคมมีคิาม
รลอดภทัและมัน่คง อทูน่นสภาิะแิดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ระบบการผลิตเร็นมิตรกบั
ส่ิงแิดลอ้มมีคิามมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อทู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัได ้  นน
เิทีโลก สามารถอทูน่นรระชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ทา่งมีศกัด์ิศรี” และมีทุทธศาสตรในนการพฒันารระเทศ 
ดงัน้ี 

1. ททุธศาสตรใการสร้างคิามเร็นธรรมนนสังคม 
2. ททุธศาสตรใการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรีทนรู้ตลอดชีิิตอทา่งท ัง่ทนื 
3. ททุธศาสตรใคิามเขม้แขง็ภาคการเกษตร  คิามมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
4. ททุธศาสตรใการรรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอทา่งมีคุณภาพและท ัง่ทนื 
5. ททุธศาสตรใการสร้างคิามเช่ือมโทงกบัรระเทศนนภูมิภาคเพื่อคิามมัน่คงทางเศรษฐกิจ       

และสังคม 
6. ททุธศาสตรใการจดัการทรัพทากรธรรมชาติและส่ิงแิดลอ้มอทา่งท ัง่ทนื 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน          
มุ่งเน้นการพฒันาคนนห้เข้มแข็ง  และเสริมสร้างรัจจัทแิดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคนทั้ ง           
นนเชิงสถาบนั ระบบ โครงสร้างของสังคมนห้เขม้แข็ง โดทก าหนดิตัถุรระสงคใและเร้าหมาทการพฒันา  
ดงัน้ี 

 วตัถุประสงค์  
1.  เพื่อพฒันาคุณภาพคนไทททุกกลุ่มทุกิทันหมี้คิามพร้อมทั้งกาท นจ สติรัญญา มีระเบีทบินิทั มี

จิตส านึกิฒันธรรมท่ีดีงามและคุณค่าคิามเร็นไทท มีโอกาสและสามารถเรีทนรู้ตลอดชีิติ   มี
ภูมิคุม้กนัต่อการเรล่ีทนแรลง และเร็นพลงัทางสังคมนนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
รระเทศ   

2. เพื่อทกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาไททนหไ้ดม้าตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรีทนรู้นนรูรแบบท่ีหลากหลาท 

3. เพื่อเสริมสร้างสภาพแิดลอ้มครอบครัิ ชุมชน และสังคมนหม้ัน่คงและเอ้ือต่อการพฒันาคน
อทา่งสอดคลอ้งกบับริบทการเรล่ีทนแรลงทางเศรษฐกิจและสังคมนนอนาคต 
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เป้าหมายการพฒันา 
1.  คนไทททุกคนมีคุณภาพเพิ่มข้ึนทั้งร่างกาท จิตนจ และสติรัญญา   ริมทั้งมีอนามทัการเจริญ

พนัธุใท่ีเหมาะสมนนทุกช่ิงิทั 
2. คุณภาพการศึกษาไดรั้บการทกระดบัสู่มาตรฐานสากล ต่อทอดองคใคิามรู้สู่นิตักรรม และ

โอกาสการเขา้ถึงการศึกษาและการเรีทนรู้นนรูรแบบท่ีหลากหลาทเพิ่มมากข้ึน 
3. โอกาสนนการเขา้ถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน  และรัจจทัเส่ีทงต่อสุขภาพลดลงอทา่งเร็น

องคใริม 
4. สถาบนัทางสังคม  โดทเฉพาะสถาบนัครอบครัิ  สถาบนัการศึกษา  สถาบนัศาสนา  และ

สถาบนัชุมชน มีบทบาทนนการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก  เทาิชนและคนไททนหเ้ร็นคนดีมี
คุณธรรมและจริทธรรมอทา่งเขม้แขง็มากข้ึน 

ตัวช้ีวดั 
1. คุณภาพของรระชากร 

1.1 อตัราการเจริญพนัธุใริมของรระชากรไททไม่ต ่ากิา่ 1.6 
1.2 ระดบัค่าเฉล่ีทเชาิใรัญญาของเด็กไม่ต ่ากิา่ค่ากลางมาตรฐานสากลท่ีระดบั 100 

2. คุณภาพคนโดทริม 
2.1  รีการศึกษาเฉล่ีทของไททเพิ่มข้ึนเร็น  12 รี 
2.2  ผูเ้รีทนทุกระดบัการศึกษามีคุณธรรม  จริทธรรม  และมีคิามเร็นพลเมือง 
2.3  เพิ่มสัดส่ินรระชากรท่ีสามารถเขา้ถึงโครงข่าทคมนาคมและอินเทอรใเน็ตคิามเร็ิสูงนห้

ไดร้้อทละ  80.0  ของรระชากรทั่ิ รระเทศ 
2.4  จ  านินบุคลากรดา้นการิจิทัและพฒันาเพิ่มข้ึนเร็น 15 คนต่อรระชากร 10,000  คน 
2.5 อตัราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉล่ีทไม่ต ่ากิา่ร้อทละ  3.0  ต่อรี 
2.6 อตัราเพิ่มของการเจบ็ร่ิทด้ิ ทโรคหัิ นจ เบาหิาน หลอดเลือดสมอง คิามดนัโลหิตสูง 

และมะเร็งลดลง 
2.7 อตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ ทาสูบ และการมีเพศสัมพนัธใท่ีไม่รลอดภทัลดลง 

3. สถาบนัทางสังคมมีคิามเขม้แขง็ 
3.1 ดชันีครอบครัิอบอุ่นอทูน่นระดบัดีข้ึน  และจ านินผูถู้กกระท าด้ิ ทคิามรุนแรงนน

ครอบครัิไดรั้บคิามช่ิทเหลือคุม้ครองเพิ่มข้ึน 
3.2 การเรีทนรู้ของคนนนชุมชนเพิ่มข้ึน 
3.3 คนนนครัิเรือนมีส่ินร่ิมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้นและชุมชนเพิ่มข้ึน 
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แนวทางการพฒันา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  มุ่งเนน้การพฒันาคนทุกช่ิงิทันห้เขา้สู่สังคม
แห่งการเรีทนรู้ตลอดชีิิตอท่างท ัง่ทืน นห้คิามส าคญักบัการน าหลกัคิดตามรรัชญาเศรษฐกิจพอเพีทง มา
เสริมสร้างศกัทภาพของคนนนทุกมิติ  ทั้งดา้นร่างกาทท่ีสมบูรณใแข็งแรง มีสติรัญญาท่ีรอบรู้ และมีจิตนจ ท่ี
ส านึกนนศีลธรรม คุณธรรม จริทธรรม และคิามเพีทร มีภูมิคุม้กนัต่อการเรล่ีทนแรลง ริมทั้งการเสริมสร้าง
สภาพแิดลอ้มนนสังคม  และสถาบนัทางสังคมนหแ้ขง็แกร่งเอ้ือต่อการพฒันาคน ดงัน้ี 

1.  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม ส่งเสริมนหค้นไททมีบุตรท่ีมี
คุณภาพและมีการกระจาทตัิ รระชากรท่ีสอดคลอ้งกบัศกัทภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
            2.  การพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง  มีการเรีทนรู้สู่การรฏิบติัอทา่ง
ต่อเน่ือง มีการสั่งสมทุนรัญญา  เช่ือมโทงการคน้คิา้ิจิทัและพฒันาสู่การเสริมสร้างขีดคิามสามารถนนการ
รระกอบสัมมาอาชีพ  และการด ารงชีิติท่ีเหมาะสมนนแต่ละช่ิงิทั 
          3.  การส่งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  สร้างเสริมสุขภาิะคิบคู่กบัการ
พฒันาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 
            4.  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  สร้างโอกาสการเรีทนรู้อทา่งต่อเน่ืองนหค้นทุกกลุ่มทุกิทั 
สามารถเขา้ถึงแหล่งเรีทนรู้และองคใคิามรู้ท่ีหลากหลาท  ทั้งท่ีเร็นิฒันธรรม ภูมิรัญญา และองคใคิามรู้นหม่ 
              5.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ส่งเสริมนหทุ้กภาคส่ินน าค่านิทมและ
ิฒันธรรมท่ีดีงามของไททเร็นฐานนนการพฒันาคนและสังคม 
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2.  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 

 
หมวดที ่1 บททัว่ไป ความมุ่งหมายและหลกัการ 

มาตรา 8 การจดัการศึกษานหท้ดึหลกัดงัน้ี 
(1) เร็นการศึกษาตลอดชีิติส าหรับรระชาชน 
(2) นหส้ังคมมีส่ินร่ิมนนการจดัการศึกษา 
(3) การพฒันาสาระและกระบินการเรีทนรู้นหเ้ร็นไรอทา่งต่อเน่ือง 

มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบินการจดัการศึกษานหท้ดึหลกัดงัน้ี 
             (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบรระกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและรระเภทการศึกษา 
             (5) ระดมทรัพทากรจากแหล่งต่าง ๆ มานชน้นการจดัการศึกษา 
             (6) การมีส่ินร่ิมของบุคคล ครอบครัิ ชุมชน องคใกรชุมชนองคใกรรกครองส่ินทอ้งถ่ิน เอกชน  
องคใกรเอกชน องคใกริชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานรระกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 

หมวดที ่3 ระบบการศึกษา 

มาตรา 15 การจดัการศึกษามีสามรูรแบบ คือ การศึกษานนระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัทาศทั  
            (1) การศึกษานนระบบ เร็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาทิธีิการศึกษา หลกัสูตร ระทะเิลาของ
การศึกษา การิดัและรระเมินผลซ่ึงเร็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  
            (2) การศึกษานอกระบบ เร็นการศึกษาท่ีมีคิามทืดหทุน่นนการก าหนดจุดมุ่งหมาท รูรแบบ ิธีิการ
จดัการศึกษา ระทะเิลาของการศึกษา การิดัและรระเมินผล ซ่ึงเร็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา 
โดทเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีคิามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพรัญหาและคิามตอ้งการของบุคคล      
แต่ละกลุ่ม  
            (3) การศึกษาตามอธัทาศทั เร็นการศึกษาท่ีนหผู้เ้รีทนไดเ้รีทนรู้ด้ิ ทตนเองตามคิามสนนจ ศกัทภาพ 
คิามพร้อม และโอกาส โดทศึกษาจากบุคคล รระสบการณใ สังคม สภาพแิดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งคิามรู้
อ่ืนๆ 
             สถานศึกษาอาจจดัการศึกษานนรูรแบบนดรูรแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูรแบบก็ได ้นหมี้การเทีทบโอน
ผลการเรีทนท่ีผูเ้รีทนสะสมไิน้นระหิา่งรูรแบบเดีทิกนัหรือต่างรูรแบบได ้ไม่ิา่จะเร็นผลการเรีทนจาก
สถานศึกษาเดีทิกนัหรือไม่ก็ตาม ริมทั้งจากการเรีทนรู้นอกระบบตามอธัทาศทั การฝึกอาชีพ หรือจาก
รระสบการณใการท างาน 
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หมวดที ่4  แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งทดึหลกัิา่ผูเ้รีทนทุกคนมีคิามสามารถเรีทนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือิา่ผูเ้รีทนมีคิามส าคญัท่ีสุดกระบินการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมนหผู้เ้รีทนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัทภาพ 

มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษานนระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัทาศทั 
ตอ้งเนน้คิามส าคญัทั้งคิามรู้คุณธรรม กระบินการเรีทนรู้และบูรณาการตามคิามเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษานนเร่ืองต่อไรน้ี  

(1) คิามรู้เร่ืองเก่ีทิกบัตนเอง และคิามสัมพนัธใของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัิ ชุมชน ชาติ 
และสังคมโลก ริมถึงคิามรู้เก่ีทิกบัรระิติัศาสตรใคิามเร็นมาของสังคมไททและระบบการเมืองการ
รกครองนนระบอบรระชาธิรไตทอนัมีพระมหากษตัริทใทรงเร็นรระมุข  
              (2) คิามรู้และทกัษะดา้นิทิทาศาสตรใและเทคโนโลที ริมทั้งคิามรู้คิามเขา้นจและรระสบการณใ
เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการนชร้ระโทชนใจากทรัพทากรธรรมชาติและส่ิงแิดลอ้มอทา่งสมดุลทัง่ทืน   
              (3) คิามรู้เก่ีทิกบัศาสนา ศิลระ ิฒันธรรม การกีฬาภูมิรัญญาไทท และการรระทกุตในชภู้มิรัญญา 
              (4) คิามรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตรใ และดา้นภาษา เนน้การนชภ้าษาไททอทา่งถูกตอ้ง 
              (5) คิามรู้ และทกัษะนนการรระกอบอาชีพและการด ารงชีิติอทา่งมีคิามสุข 

มาตรา 24 การจดักระบินการเรีทนรู้ นหส้ถานศึกษาและหน่ิทงานท่ีเก่ีทิขอ้งด าเนินการดงัต่อไรน้ี 
  (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมนหส้อดคลอ้งกบัคิามสนนจและคิามถนดัของผูเ้รีทน โดทค านึงถึง
คิามแตกต่างระหิา่งบุคคล 
              (2) ฝึกทกัษะ กระบินการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณใ และการรระทกุตใคิามรู้มานชเ้พื่อ
ร้องกนัและแกไ้ขรัญหา 
              (3) จดักิจกรรมนหผู้เ้รีทนไดเ้รีทนรู้จากรระสบการณใจริงฝึกการรฏิบติันหท้  าได ้คิดเร็น ท าเร็น รัก
การอ่านและเกิดการนฝ่รู้อทา่งต่อเน่ือง 
              (4) จดัการเรีทนการสอนโดทผสมผสานสาระคิามรู้ดา้นต่างๆ อทา่งไดส้ัดส่ินสมดุลกนั ริมทั้ง
รลูกฝังคุณธรรม ค่านิทมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงรระสงคใไิน้นทุกิชิา 
              (5) ส่งเสริมสนบัสนุนนหผู้ส้อนสามารถจดับรรทากาศ สภาพแิดลอ้ม ส่ือการเรีทน และอ านิท
คิามสะดิกเพื่อนหผู้เ้รีทนเกิดการเรีทนรู้และมีคิามรอบรู้ ริมทั้งสามารถนชก้าริจิทัเร็นส่ินหน่ึงของ
กระบินการเรีทนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รีทนอาจเรีทนรู้ไรพร้อมกนัจากส่ือการเรีทนการสอนและแหล่ง
ิทิทาการรระเภทต่างๆ 
              (6) จดัการเรีทนรู้นหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเิลาทุกสถานท่ี มีการรระสานคิามร่ิมมือกบับิดามารดา 
ผูร้กครอง และบุคคลนนชุมชนทุกฝ่าท เพื่อร่ิมกนัพฒันาผูเ้รีทนตามศกัทภาพ 



11 

มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรีทนรู้ตลอดชีิติทุกรูรแบบ ไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดรระชาชน พิพิธภณัฑใหอศิลรใ  สินสัติใ สินสาธารณะ สินพฤกษศาสตรใ  อุททานิทิทาศาสตรใ
และเทคโนโลท ีศูนทใการกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรีทนรู้อ่ืนอทา่งพอเพีทงและมี
รระสิทธิภาพ 

มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่างๆ ริมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10 
ิรรคสอง ิรรคสาม และิรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาท ทั้งน้ี นหจ้ดัตามคิามเหมาะสมของแต่ละระดบั
โดทมุ่งพฒันาคุณภาพชีิติของบุคคลนหเ้หมาะสมแก่ิทัและศกัทภาพ  
              สาระของหลกัสูตร ทั้งท่ีเร็นิชิาการ และิชิาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนนหมี้คิามสมดุล ทั้งดา้นคิามรู้ 
คิามคิด คิามสามารถคิามดีงาม และคิามรับผดิชอบต่อสังคม  
              ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา นอกจากคุณลกัษณะนนิรรคหน่ึง และิรรคสองแล้ิ  
ทงัมีคิามมุ่งหมาทเฉพาะท่ีจะพฒันาิชิาการ ิชิาชีพชั้นสูงและการคน้คิา้ ิจิทั เพื่อพฒันาองคใคิามรู้และ
พฒันาสังคม 

หมวดที ่6  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 นหมี้ระเบีทบการรระกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบั รระกอบด้ิ ท ระบบการรระกนัคุณภาพภาทนน และระบบการรระกนัคุณภาพภาทนอก 
ระบบ หลกัเกณฑใ และิธีิการรระกนัคุณภาพการศึกษา นหเ้ร็นไรตามท่ีก าหนดนนกฎกระทริง 

มาตรา 48 นหห้น่ิทงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดันหมี้ระบบการรระกนัคุณภาพภาทนน
สถานศึกษาและนหถื้อิา่การรระกนัคุณภาพนนเร็นส่ินหน่ึงของกระบินการบริหารการศึกษาท่ีตอ้ง
ด าเนินการอทา่งต่อเน่ือง โดทมีการจดัท าราทงานรระจ ารีเสนอต่อหน่ิทงานตน้สังกดั โดทมีการจดัท า
ราทงานรระจ ารีเสนอต่อหน่ิทงานตน้สังกดั หน่ิทงานท่ีเก่ีทิขอ้ง และเริดเผทต่อสาธารณชนเพื่อน าไรสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการรระกนัคุณภาพภาทนอก 

มาตรา 49 นหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและรระเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเร็นองคใการ
มหาชนท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑใ ิธีิการรระเมินคุณภาพภาทนอก และท าการรระเมินผลการจดัการศึกษา
เพื่อนหมี้การตริจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดทค านึงถึงคิามมุ่งหมาทและหลกัการ และแนิการจดั
การศึกษานนแต่ละระดบัตามท่ีก าหนดไิน้นพระราชบญัญติัน้ี 
            นหมี้การรระเมินคุณภาพภาทนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอทา่งนอ้ทหน่ึงคร่ึงนนทุกหา้รีนบัตั้งแต่การ
รระเมินคร้ังสุดทา้ท และเสนอผลการรระเมินผลหน่ิทงานท่ีเก่ีทิขอ้งและสาธารณชน 
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หมวดที ่7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา 57 นหห้น่ิทงานทางการศึกษาระดมทรัพทากรบุคคลนนชุมชนนหมี้ส่ินร่ิมนนการจดั
การศึกษาโดทน ารระสบการณใคิามรอบรู้ คิามช านาญ และภูมิรัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าิมานช ้
เพื่อนหเ้กิดรระโทชนใทางการศึกษาและทกทอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

หมวดที ่8 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
             มาตรา 59 นหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเร็นนิติบุคคล มีอ านาจนนการรกครอง ดูแล บ ารุงรักษา นช ้และ
จดัหาผลรระโทชนใจากทรัพทใสินของสถานศึกษา ทั้งท่ีเร็นท่ีราชพสัดุ ตามกฎหมาทิา่ด้ิ ทท่ีราชพสัดุและท่ี
เร็นทรัพทใสินอ่ืน ริมทั้งจดัหาราทไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนีทมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือ
แทง้กบันโทบาทิตัถุรระสงคใ และภารกิจหลกัของสถานศึกษา  
            บรรดาอสังหาริมทรัพทใท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเร็นนิติบุคคลไดม้าโดทมีผูอุ้ทิศนห้ หรือโดทการซ้ือ
หรือแลกเรล่ีทนจากราทไดข้องสถานศึกษา ไม่ถือเร็นท่ีราชพสัดุ และนหเ้ร็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา
บรรดาราทไดแ้ละผลรระโทชนใของสถานศึกษาของรัฐท่ีเร็นนิติบุคคลไดม้าโดทมีผูอุ้ทิศนห้ หรือโดทการซ้ือ
หรือแลกเรล่ีทนจากราทไดข้องสถานศึกษา ไม่ถือเร็นราชพสัดุ และนหเ้ร็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา  
            บรรดาราทไดแ้ละผลรระโทชนใของสถานศึกษาของรัฐท่ีเร็นนิติบุคคล ริมทั้งผลรระโทชนใท่ีเกิดจาก
ท่ีราชพสัดุ เบ้ีทรรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา และเบ้ีทรรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาการซ้ือทรัพทใสิน
หรือจา้งท าของท่ีด าเนินการโดทนชเ้งินงบรระมาณไม่เร็นราทไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทริงการคลงัตามกฎหมาท
ิา่ด้ิ ทเงินคงคลงัและกฎหมาทิา่ด้ิ ทิธีิงบรระมาณ  
            บรรดาราทไดแ้ละผลรระโทชนใของสถานศึกษาของรัฐท่ีไม่เร็นนิติบุคคล ริมทั้งผลรระโทชนใท่ีเกิด
จากท่ีราชพสัดุ เบ้ีทรรับท่ีเกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา และเบ้ีทรรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือ
ทรัพทใสินหรือจา้งท าของท่ีด าเนินการโดทนชเ้งินงบรระมาณนหส้ถานศึกษาสามารถจดัสรรเร็นค่านชจ่้าทนน
การจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ไดต้ามระเบีทบท่ีกระทริงการคลงัก าหนด 

มาตรา 60 นหรั้ฐจดัสรรงบรระมาณแผน่ดินนหก้บัการศึกษานนฐานะท่ีมีคิามส าคญัสูงสุดต่อการ
พฒันาท่ีท ัง่ทนืของรระเทศโดทจดัสรรเร็นเงินงบรระมาณเพื่อการศึกษา 

หมวดที ่9 เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

มาตรา 65 นหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูน้ชเ้ทคโนโลทเีพื่อการศึกษา เพื่อนหมี้คิามรู้ 
คิามสามารถ และทกัษะนนการผลิต ริมทั้งการนชเ้ทคโนโลทท่ีีเหมาะสม มีคุณภาพ และรระสิทธิภาพ 

มาตรา 67 รัฐตอ้งส่งเสริมนห้มีการิจิทัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลทเีพื่อการศึกษา 
ริมทั้งการติดตาม ตริจสอบและรระเมินผลการนชเ้ทคโนโลทเีพื่อการศึกษา เพื่อนหเ้กิดการนชท่ี้คุม้ค่าและ
เหมาะสมกบักระบินการเรีทนรู้ของคนไทท 
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3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 
อุดมการณใส าคญัของการจดัการศึกษา คือการจดันห้มีการศึกษาตลอดชีิิตและสร้างสังคมไททนห้

เร็นสังคมแห่งการเรีทนรู้ การศึกษาสร้างคุณภาพชีิิตและสังคมบูรณาการอทา่งสมดุลระหิ่างรัญญาธรรม 
คุณธรรม และิฒันธรรม  เร็นการศึกษาตลอดชีิิตเพื่อคนไทททั้งริงมุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีนนิทัเด็ก รลูกฝัง 
คิามเร็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ตั้งแต่ิทัการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาคิามรู้คิามสามารถเพื่อการท างาน
ท่ีมีคุณภาพ โดทนห้สังคมทุกภาคส่ินมีส่ินร่ิมนนการจดัการศึกษาไดต้รงคิามตอ้งการของผูเ้รีทน และ
สามารถตริจสอบได้อท่างมัน่นจิ่า การศึกษาเร็นกระบินการของการพฒันาชีิิต และสังคมเร็นรัจจทั
ส าคญันนการพฒันารระเทศอทา่งท ัง่ทืนสามารถพึงตนเองและพึ่งกนัเองได ้และสามารถแข่งขนัไดน้นระดบั
นานาชาติเพื่อนหเ้ร็นไรตามอุดมการณใ และหลกัการนนการจดัการศึกษาดงักล่าิ   ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัิ บ่งช้ีไิ ้3 มาตรฐาน และ 11 ตัิ บ่งช้ี  ไดแ้ก่   

 
มาตรฐานท่ี  1  คุณลกัษณะของคนไททท่ีพึงรระสงคใ ทั้งนนฐานะพลเมืองและพลโลก  
มาตรฐานท่ี  2  แนิการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  3  แนิการสร้างสังคมแห่งการเรีทนรู้/สังคมแห่งคิามรู้   
 

    
 

 
 
 เร้าหมาทของการจดัการศึกษาอทูท่ี่การพฒันาคนไทททุกคนนหเ้ร็น “ คนเก่ง คนดี และมี คิามสุข”   

โดทมีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัช่ิงิทัพฒันาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัทภาพ  ตรงตามคิามตอ้งการ 
ทั้งนนดา้นสุขภาพร่างกาทและจิตนจ สติรัญญา คิามรู้และทกัษะคุณธรรมและจิตส านึกท่ี พึงรระสงคใ และ
อทูน่นสังคมไดอ้ทา่งรกติสุข   
 ตัวบ่งช้ี  

1.1 ก าลงักาย ก าลงัใจทีส่มบูรณ์  
1.1.1 คนไททมีสุขภาพกาทและจิตท่ีดี มีพฒันาการดา้นร่างกาท จิตนจ สติรัญญา 

เจริญเติบโตอทา่งสมบูรณใ ตามเกณฑใการพฒันานนแต่ละช่ิงิทั  
1.2 ความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นและเพยีงพอในการด ารงชีวิตและพฒันาสังคม  

1.2.1 คนไททไดเ้รีทนรู้เตม็ตามศกัทภาพของตนเอง  
1.2.2 คนไททมีงานท าและน าคิามรู้ไรนชน้นการสร้างงานและสร้างรระโทชนในหส้ังคม  

1.3 ทกัษะการเรียนรู้และปรับตัว  

มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมอืงและพลโลก 
คนไททเร็นคนเก่ง  คนดี  และมีคิามสุข 
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1.3.1 คนไททสามารถเรีทนรู้ด้ิ ทตนเอง รักการเรีทนรู้ทนัโลก ริมทั้งมีคิามสามารถนนการ
นชแ้หล่งคิามรู้และส่ือต่างๆ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม 

1.3.2 คนไททสามารถรรับตัิ ได ้มีมนุษทสัมพนัธใดีและสามารถท างานร่ิมกบัผูอ่ื้นไดเ้ร็น
อทา่งดี  

1.4 ทกัษะทางสังคม  
1.4.1 คนไททเขา้นจและเคารพนนธรรมชาติ ส่ิงแิดลอ้มและสังคม มีทกัษะและ คิามสามารถท่ี

จ าเร็นต่อการด าเนินชีิิตนนสังคมอทา่งมีคิามสุข  
             1.4.2 คนไททมีคิามรับผดิชอบ เขา้นจ ทอมรับ และตระหนกันนคุณค่าของิฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
สามารถแกรั้ญหานนฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดทสันติิธีิ  

1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
1.5.1 คนไททด าเนินชีิติโดทกาทสุจริต ิจีสุจริต และมโนสุจริต  
1.5.2 คนไททมีคิามรับผดิชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกนนเกีทรติภูมิของคิามเร็นคน

ไททมีคิามภูมินจนนชนชาติไทท รักแผน่ดินไทท และรฏิบติัตนตามระบอบรระชาธิรไตทเร็นสมาชิกท่ีดี 
เร็นอาสาสมคัรเพื่อชุมชนและสังคมนนฐานะพลเมืองไททและพลโลก 

 
 
 
 
 การจดักระบินการเรีทนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รีทนเร็นส าคญั ผูเ้รีทนเร็นแบบอทา่งท่ีดี ไดฝึ้กการคิดไดเ้รีทนรู้
จากรระสบการณใตรงท่ีหลากหลาทตรงตามคิามต้องการ และมีคิามสุขนนการเรีทนรู้ ครู คณาจารทใ รู้จกั
ผูเ้รีทนเร็นราทบุคคลเตรีทมการสอนและส่ือท่ีผสมผสานคิามรู้สากลกบัภูมิรัญญาไททจดับรรทากาศเอ้ือต่อ
การเรีทนรู้ จดัหาและพฒันาแหล่งการเรีทนรู้ท่ีหลากหลาท และพฒันาคิามคิดของผูเ้รีทนอทา่งเร็นระบบและ
สร้างสรรคใ 

ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญขึน้อยู่กบั   
1.  รัจจทัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ผูเ้รีทน ครู คณาจารทใ ผูบ้ริหาร ผูร้กครอง และสมาชิกชุมชน  
2.  รัจจทัดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ หลกัการบริหารจดัการและหลกัธรรมาภิบาล  

ตัวบ่งช้ี  
2.1 การจัดหลกัสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันาตามธรรมชาติ 

และเต็มศักยภาพ 
2.1.1 มีการจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลาทตามคิามเหมาะสมของกลุ่มผูเ้รีทนทุกระบบสอดคลอ้งตาม

คิามตอ้งการของผูเ้รีทนและทอ้งถ่ิน สนบัสนุนการพฒันาศกัทภาพของผูเ้รีทน  
              2.1.2 ผูเ้รีทนมีโอกาส/สามารถเขา้ถึงหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจดัไิอ้ทา่งทั่ิ ถึง  

มาตรฐานที ่2  แนวการจดัการศึกษา 
จดัการเรีทนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รีทนเร็นส าคญัและการบริหารโดทนชส้ถานศึกษาเร็นฐาน 
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              2.1.3 องคใกรท่ีนหบ้ริการทางการศึกษามีสภาพแิดลอ้มท่ีต่อการเรีทนรู้มีอาคารสถานท่ีมีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามทั และคิามรลอดภทั  

2.1.4 มีการพฒันานิตักรรมการจดัการเรีทนรู้ ส่ือเพื่อการเรีทนรู้และการนหบ้ริการเทคโนโลที
สารสนเทศทุกรูรแบบท่ีเอ้ือต่อการเรีทนรู้ด้ิ ทตนเอง และการเรีทนรู้แบบมีส่ินร่ิม   

2.2 มีการพฒันาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
2.2.1 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารทใ และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาอทา่งเร็นระบบต่อเน่ือง

เพื่อสร้างคิามเขม้แขง็ทางิิชาการและิชิาชีพ  
2.2.2 ผูบ้ริหาร ครู คณาจารทใ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีคิามพึงพอนจนนการท างาน

และผกูพนักบังานมีอตัราการออกจากงานและอตัราคิามท าผดิินิทัลดลง  
2.2.3 มีแนิโนม้นนการริมตัิ จดัตั้งองคใกรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑใมาตรฐานเฉพาะกลุ่มและติดตาม

การด าเนินการของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคใคิามรู้ท่ีหลากหลาท 
2.3 มีการบริหารจัดการทีใ่ช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
2.3.1 องคใกร ชุมชน มีส่ินร่ิมนนการพฒันาการจดัการเรีทนรู้ตามสภาพทอ้งถ่ิน สภาพรัญหาและ 

คิามตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รีทน  
2.3.2 ผูรั้บบริการ/ผูเ้ก่ีทิขอ้งทุกกลุ่มมีคิามพึงพอนจต่อการจดับริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
2.3.3 มีการก าหนดระบบรระกนัคุณภาพภาทนนเร็นส่ินหน่ึงของกระบินการบริหารการศึกษา 

เพื่อน าไรสู่การพฒันาคุณภาพ และสามารถรองรับการรระเมินคุณภาพภาทนอกได ้
 

 
 
 

 
การเรีทนรู้  คิามรู้  นิตักรรม ส่ือและเทคโนโลทเีร็นรัจจทัส าคญัของการพฒันาสู่สังคมแห่งคิามรู้

การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อนหค้นไทททุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเขา้ถึงรัจจทั และเรีทนรู้อทา่ง    
ต่อเน่ืองตลอดชีิิตด้ิ ทรูรแบบและิธีิการท่ีหลากหลาท โดทการไดรั้บคิามร่ิมมือ จากทุกภาคส่ินของ
สังคม จะน ามาซ่ึงการพฒันาคุณภาพรระสิทธิภาพ และขีดคิามสามารถของ คนไททนนการพฒันารระเทศ
ริมทั้งการเพิ่มศกัทภาพการแข่งขนัของรระเทศ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ 
การสร้างิถีิการเรีทนรู้ และแหล่งการเรีทนรู้นหเ้ขม้แขง็ 



16 

ตัวบ่งช้ี  
3.1 การบริการวชิาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กบัชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  
3.1.1 สถานศึกษาร่ิมมือกบับุคลากรและองคใกรนนชุมชนท่ีเก่ีทิขอ้ง ทุกฝ่าททุกระดบัร่ิมจดัรัจจทั 

และกระบินการเรีทนรู้ภาทนนชุมชน และนหบ้ริการิชิาการท่ีเร็นรระโทชนใแก่การพฒันาคนนนชุมชน 
เพื่อนหส้ังคมไทท เร็นสังคมแห่งภูมิรัญญา และคนไททมีการเรีทนรู้ตลอดชีิิต  

3.1.2 ชุมชนเร็นท่ีตั้งขององคใกรท่ีมีบริการทางการศึกษามีสถานภาพเร็นสังคมแห่งการเรีทนรู้/ 
สังคม แห่ง คิามรู้ มีคิามรลอดภทั ลดคิามขดัแทง้ มีสันติสุข และมีการพฒันา กา้ิหนา้อทา่งต่อเน่ือง  

3.2 การศึกษาวจัิย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้  
3.2.1 ศึกษาิจิทั ส าริจ จดัหา และจดัตั้งแหล่งการเรีทนรู้ตลอดชีิติทุกรูรแบบ  
3.2.2 ระดมทรัพทากร (บุคลากร งบรระมาณ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านิทคิามสะดิก ภูมิรัญญา และ     

อ่ืนๆ) และคิามร่ิมมือจากภาทนนและภาทนอกสถานศึกษานนการสร้างกลไกการเรีทนรู้ทุกรระเภท เพื่อนห้
คนไททสามารถเรีทนรู้ตลอดชีิติไดจ้ริง  

3.2.3 ศึกษาิจิทัเพื่อสร้างองคใคิามรู้นหม่และการพฒันารระเทศ  
3.3 การสร้างและจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม  
3.3.1 ครอบครัิ ชุมชน องคใกรทุกระดบั และองคใกรท่ีจดัการศึกษามีการสร้างและนชค้ิามรู้มีการ

แลกเรล่ีทนเรีทนรู้จนกลาทเร็นิฒันธรรมแห่งการเรีทนรู้ 
 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
ก าหนดนหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จดัท ามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัคิาม
ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ          
โดทค านึงถึงคิามอิสระ และคิามเร็นเลิศทางิชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
 กระทริงศึกษาธิการจึงมีรระกาศกระทริง เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  รระกอบด้ิ ท     
มาตรฐาน 3 ดา้น 12 ตัิ บ่งช้ี ดงัน้ี 

 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
 บณัฑิตระดบัอุดมศึกษาเร็นผูมี้คิามรู้ มีคุณธรรมจริทธรรม มีคิามสามารถนนการเรีทนรู้และพฒันา
ตนเอง สามารถรระทกุตในชค้ิามรู้เพื่อการด ารงชีิิตนนสังคมไดอ้ทา่งมีคิามสุขทั้งทางร่างกาทและจิตนจ มี
คิามส านึกและคิามรับผดิชอบนนฐานะพลเมืองและพลโลก 
 ตัวบ่งช้ี   
 1.1 บณัฑิตมีคิามรู้ คิามเช่ีทิชาญนนศาสตรใของตน สามารถเรีทนรู้ สร้างและรระทกุตในชค้ิามรู้  
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เพื่อพฒันาตนเอง สามารถรฏิบติังานและสร้างงานเพื่อพฒันาสังคมนหส้ามารถแข่งขนัไดน้นระดบัสากล 
 1.2 บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีิิต และรฏิบติัหนา้ท่ีตามคิามรับผิดชอบโดททึดหลกัคุณธรรมและจริทธรรม  

 1.3 บณัฑิตมีมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกาทและจิตนจ มีการดูแล เอานจนส่ รักษาสุขภาพของตนเองอทา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม  

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจดัการการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และพนัธกิจของการอุดมศึกษา             
อทา่งมีดุลทภาพ 

 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
      มีการบริหารจดัการการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โดทค านึงถึงคิามหลากหลาท และ
คิามเร็นอิสระทางิชิาการ 

              ตัวบ่งช้ี  

 1. มีการบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีรระสิทธิภาพและรระสิทธิผล มีคิามทดืหทุน่ สอดคลอ้งกบั
คิามตอ้งการท่ีหลากหลาทของรระเภทสถาบนัและสังคม เพื่อเพิ่มศกัทภาพนนการรฏิบติังานอทา่งมีอิสระ
ทางิชิาการ 

 2. มีการบริหารจดัการทรัพทากรและเทคโนโลทสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีรระสิทธิภาพและ
รระสิทธิผล คล่องตัิ  โรร่งนส และตริจสอบได ้มีการจดัการศึกษาผา่นระบบและิธีิการต่างๆ อทา่ง
เหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน 
 3. มีระบบการรระกนัคุณภาพเพ่ือน าไรสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอทา่งต่อเน่ือง 

ข. มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอุดมศึกษา 
     มีการด าเนินงานตามพนัธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดา้น อทา่งมีดุลทภาพโดทมีการรระสาน
คิามร่ิมมือริมพลงัจากทุกภาคส่ินของชุมชนและสังคมนนการจดัการคิามรู้ 
            ตัวบ่งช้ี 
 1. มีหลกัสูตรและการเรีทนการสอนท่ีทนัสมทั ทดืหทุน่สอดคลอ้งกบัคิามตอ้งการท่ีหลากหลาทของ
รระเภทสถาบนัและสังคม โดทนหค้ิามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รีทนแบบผูเ้รีทนเร็นส าคญั เนน้การ
เรีทนรู้และการสร้างงานด้ิ ทตนเองตามสภาพจริง นชก้าริจิทัเร็นฐาน มีการรระเมินและนชผ้ลการรระเมิน
เพื่อพฒันาผูเ้รีทน และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนกัศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการสอน 
 2. มีการิจิทัเพื่อสร้างและรระทุกตในชอ้งคใคิามรู้นหม่ท่ีเร็นการขทาทพรมแดนคิามรู้และทรัพทใสิน
ทางรัญญาท่ีเช่ือมโทงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม ิฒันธรรม และส่ิงแิดลอ้มตามศกัทภาพของรระเภท
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สถาบนั มีการสร้างเครือข่าทคิามร่ิมมือระหิา่งสถาบนัอุดมศึกษาทั้งนนและต่างรระเทศเพื่อพฒันา
คิามสามารถนนการแข่งขนัไดน้นระดบันานาชาติของสังคมและรระเทศชาติ 
 3. มีการนหบ้ริการิชิาการท่ีทนัสมทั เหมาะสม สอดคลอ้งกบัคิามตอ้งการของสังคมตามระดบั
คิามเช่ีทิชาญของรระเภทสถาบนั มีการรระสานคิามร่ิมมือระหิา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งนนและต่างรระเทศ เพื่อเสริมสร้างคิามเขม้แขง็และคิามท ัง่ทนืของสังคมและรระเทศชาติ 
 4. มีการอนุรักษใ ฟ้ืนฟู สืบสาน พฒันา เผทแพร่ ิฒันธรรม ภูมิรัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างคิามรู้
คิามเขา้นจ และคิามภาคภูมินจนนคิามเร็นไทท มีการรรับนชศิ้ลระ ิฒันธรรมต่างรระเทศอทา่งเหมาะสม
เพื่อรระโทชนในนการพฒันาสังคมและรระเทศชาติ  

  3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้   
 การแสิงหา การสร้าง และการจดัการคิามรู้ตามแนิทาง / หลกัการ อนัน าไรสู่สังคมฐานคิามรู้ 
และสังคมแห่งการเรีทนรู้ 
      ตัวบ่งช้ี  
 3.1 มีการแสิงหา การสร้าง และการนชร้ระโทชนใคิามรู้ ทั้งส่ินท่ีเร็นภูมิรัญญาทอ้งถ่ินและเทศ 
เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานคิามรู้  

 3.2 มีการบริหารจดัการคิามรู้อทา่งเร็นระบบ โดทนชห้ลกัการิิจทัแบบบูรณาการ หลกัการแลกเรล่ีทน
เรีทนรู้ หลกัการสร้างเครือข่าท และหลกัการรระสานคิามร่ิมมือริมพลงั อนัน าไรสู่สังคมแห่งการเรีทนรู้  

5. มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2554 

การกระทริงศึกษาธิการโดทค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดร้ระกาศมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษาไิด้งัต่อไรน้ี 

1. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษารระกอบด้ิ ทมาตรฐาน 2 ดา้น ดงัน้ี 
1.1 มาตรฐานดา้นศกัทภาพและคิามพร้อมนนการจดัการศึกษา รระกอบด้ิ ทมาตรฐาน ทอ่ทดา้น          

ต่าง ๆ 4  ดา้น 
(1) ดา้นกาทภาพ 
สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารท่ีรระกอบด้ิ ทลกัษณะส าคญัของอาคารเรีทนท่ีดี มีหอ้งครบทุก

รระเภท พื้นท่ีนชส้อทท่ีนชน้นการเรีทนการสอนและการจดักิจกรรมทุกรระเภทมีจ านิน เพีทงพอ และ
เหมาะสมกบัจ านินอาจารทใรระจ า จ  านินนกัศึกษานนแต่ละหลกัสูตร และจ านิน นกัศึกษาตามแผนการรับ
นกัศึกษา ตามเกณฑใพื้นท่ีนชส้อทอาคารโดทรระมาณ ริมทั้งตอ้งจดันหมี้ หอ้งสมุดตามเกณฑใมาตรฐาน มี
ครุภณัฑใรระจ าอาคาร ครุภณัฑใการศึกษา และคอมพิิเตอรใจ  านิน เพีทงพอต่อการจดัการศึกษา ทั้งน้ี อาคาร
และบริเิณอาคารจะตอ้งมีคิามมัน่คง รลอดภทั ถกูสุขลกัษณะ หรือคิามจ าเร็นอทา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมาทก าหนด 

(2) ดา้นิชิาการ 
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สถาบนัอุดมศึกษามีศกัทภาพและคิามพร้อมนนการรฏิบติัภารกิจดา้นิชิาการสอดคลอ้งกบั
ิสิัททศันใ พนัธกิจ ของสถาบนัอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองคิามตอ้งการของรระเทศ
และผูน้ชบ้ณัฑิตโดทริม มีหลกัรระกนัิา่ผูเ้รีทนจะไดรั้บการบริการการศึกษาท่ีดีสามารถแสิงหาคิามรู้ได้
อทา่งมีคุณภาพ สถาบนัตอ้งมีการบริหาริชิาการท่ีมีคุณภาพ รระสิทธิภาพ รระสิทธิผลทั้งนนดา้นการ
ิางแผนรับนกัศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดักิจกรรมการเรีทนการสอน การรระเมินผล การเรีทนรู้ การ
รระกนัคุณภาพการเรีทนการสอน และการพฒันารรับรรุงการบริหาริชิาการ 

 (3) ดา้นการเงิน 
สถาบนัอุดมศึกษามีคิามพร้อมดา้นการเงินทั้งงบการเงินริมและงบท่ีจ าแนกตามกองทุน        

มีแผนการเงินท่ีมัน่คง เร็นหลกัรระกนัได้ิ า่สถาบนัจะสามารถจดัการศึกษาไดต้ามพนัธกิจและเร้าหมาทท่ี
ก าหนดไิ ้ริมทั้ งสอดคล้องกับแผนการพฒันานนอนาคต เพื่อนห้เกิดรระโทชนใสูงสุดแก่ผูเ้รีทนและ
ผูน้ชบ้ริการอุดมศึกษา สถาบนัมีการจดัท าราทงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดม้าของราทไดร้าทรับ การจดัสรร 
การนช้จ่าทท่ีมีรระสิทธิภาพ และทั่ิ ถึงเร็นธรรมอท่างชัดเจน ริมทั้งการน าราทได้ไรลงทุนภาทนต้การ
รระเมินและิเิคราะหใคิามเส่ีทง มีระบบการติดตาม ตริจสอบ รระเมินผล  การรฏิบติังานคิบคู่ไรกบัการ
นชเ้งินทุกรระเภท และมีระบบการติดตามตริจสอบผลรระโทชนใทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 

 
(4) ดา้นการบริหารจดัการ 
สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมีรระสิทธิภาพนนการถ่าททอดิิสัททศันใ 

ค่านิทม ไรสู่การรฏิบติัท่ีสอดคลอ้งไรนนแนิทางเดีทิกนั เพื่อนห้บรรลุิตัถุรระสงคใและพนัธกิจท่ีก าหนด
ไิ ้โดทมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากบั นโทบาท การด าเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร
งบรระมาณและทรัพทใสิน การบริหารสิสัดิการท่ีจดันห้กบันกัศึกษาและบุคลากรทุกระดบั ริมทั้งก ากบั 
ติดตาม ตริจสอบ รระเมินผลการด าเนินงานนหเ้ร็นไรตามกฎ ระเบีทบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาทท่ีก าหนดไิ ้
มีการเผทแพร่ผลการก ากบัการด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหาร จดัการของผูบ้ริหารทุกระดบัสู่
รระชาคมภาทนนสถาบนัและภาทนอกสถาบนั ภาทนตห้ลกัธรรมาภิบาล  ท่ีรระกอบด้ิ ท หลกัคิามโรร่งนส 
หลกัคิามรับผดิชอบ หลกัการตริจสอบได ้หลกัการมีส่ินร่ิมและหลกัคิามคุม้ค่า 

1.2  มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา รระกอบด้ิ ท มาตรฐานทอ่ท
ดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรีทนท่ีมีคุณสมบัติและจ านินตรงตาม

แผนการรับนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัเร้าหมาทการผลิตบณัฑิตอทา่งมีคุณภาพ สถาบนัผลิตบณัฑิตไดต้าม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบนั ตรงตามเร้าหมาทท่ีก าหนด และจดันห้มีขอ้สนเทศท่ีชัดเจนเผทแพร่ต่อ
สาธารณะนนเร่ืองหลกัสูตร การจดัการเรีทนการสอน คณาจารทใ ท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรมการพฒันาการ
เรีทนรู้ทั้งนนและนอกหลกัสูตร และตอบสนองคิามตอ้งการของนกัศึกษา 
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(2) ดา้นการิจิทั 
สถาบนัอุดมศึกษามีการด า เนินพนัธกิจดา้นการิิจทัอท่างมีคุณภาพ รระสิทธิภาพ และ

ภาทนตจุ้ดเน้นเฉพาะ โดทมีการด าเนินการตามนโทบาท แผน งบรระมาณ มีการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนคณาจารทใ นกัิิจทั บุคลากรนห้มีสมรรถนะนนการท าิิจทั  ส่งเสริมและสร้างเครือข่าทการท า
ิจิทักบัหน่ิทงานภาทนอกสถาบนัเพื่อนหไ้ดผ้ลงานิจิทั ผลงานรระดิษฐใและงานริเร่ิมสร้างสรรคใท่ีมีคุณภาพ 
มีรระโทชนใ สนองททุธศาสตรใการพฒันารระเทศ สามารถตอบสนองคิามตอ้งการของสังคมไดน้นิงกิา้ง
และก่อนหเ้กิดรระโทชนใแก่สาธารณชน 

 (3) ดา้นการนหบ้ริการทางิชิาการแก่สังคม 
  สถาบนัอุดมศึกษามีการนหบ้ริการทางิชิาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเร้าหมาททั้งนนิงกิา้งและ
กลุ่มเร้าหมาทท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งนนและต่างรระเทศ ซ่ึงอาจนห้บริการโดทการนช้ทรัพทากรร่ิมกนัทั้งนน
ระดบัสถาบนัและระดบับุคคลได้นนหลาทลกัษณะ อาทิ การนห้ค  ารรึกษา การศึกษาิิจทัการคน้คิา้เพื่อ
แสิงหาค าตอบนห้กบัสังคม การนห้บริการฝึกอบรมหลกัสูตรระทะสั้นต่าง ๆ การจดันห้มีการศึกษาต่อเน่ือง
บริการแก่รระชาชนทั่ิ ไร  การนห้บริการทางิิชาการน้ี สามารถจดันนรูรแบบของการนห้บริการแบบนห้
เรล่าหรือเร็นการนห้บริการเชิงพาณิชทใท่ีนห้ผลตอบแทนเร็นราทไดห้รือเร็นขอ้มูลทอ้นกลบัมาพฒันาและ
รรับรรุงเพื่อนหเ้กิดองคใคิามรู้นหม่ 

 
(4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลระและิฒันธรรม 
สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลระและิฒันธรรมของชาติทั้งนนระดับ

หน่ิทงานและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกนนการส่งเสริมและสนบัสนุนนห้ศิลระและิฒันธรรมเร็น
ส่ินหน่ึงของการจดัการเรีทนการสอนโดทตรงหรือโดทออ้ม เพื่อนห้ผูเ้รีทนและบุคลากรของสถาบนัไดรั้บ
การรลูกฝังนหมี้คิามรู้ ตระหนกัถึงคุณค่า เกิดคิามซาบซ้ึงและมีสุนทรีทะต่อศิลระและิฒันธรรมของชาติ 
สามารถน าไรนชเ้ร็นเคร่ืองจรรโลงคิามดีงามนนการด ารงชีิิตและรระกอบอาชีพมีิิถีชีิิตท่ีรรารถนาและ
เรีทนรู้ิิธีการจดัการิฒันธรรมและิิถีชีิิตท่ีไม่พึงรรารถนาได ้สถาบนัมีการคิบคุมการด าเนินงานดา้นน้ี
อทา่งมีคุณภาพและรระสิทธิภาพตามเร้าหมาทของแผนทุทธศาสตรใการด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุง ศิลระ
และิฒันธรรมของสถาบนั 

2. รระเภทหรือกลุ่มสถาบนัท่ีก าหนดไิภ้าทนตม้าตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาน้ี แบ่งเร็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่ม ก ิทิทาลทัชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัรริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง 
กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การิจิทัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดทเฉพาะระดบัรริญญาเอก 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเร็นผูเ้ลือกรระเภทหรือกลุ่มสถาบนัเองตามรรัชญาิตัถุรระสงคใ 
และพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดไิ ้ทั้งน้ี สถาบนัอุดมศึกษาอาจเรล่ีทนแรลงกลุ่มท่ีเลือกไิไ้ด ้
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ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา 

กลุ่มสถาบนัท่ีก าหนดมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา แบ่งเร็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่ม ก  ิทิทาลทัชุมชน 

  หมาทคิามถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับต ่ ากิ่ารริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบคิามตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพื่อเตรีทมก าลงัคนท่ีมีคิามรู้เขา้สู่ภาคการผลิตจริงนนชุมชน สถาบนั
สนบัสนุนรองรับการเรล่ีทนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เร็นแหล่งเรีทนรู้ท่ีส่งเสริมนห้
รระชาชนไดมี้โอกาสเรีทนรู้ตลอดชีิติอนัจะน าไรสู่คิามเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาท่ีท ัง่ทนื 

กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเนน้ระดบัรริญญาตรี 
  หมาทคิามถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัรริญญาตรี เพื่อนห้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคิามรู้
คิามสามารถเร็นหลกันนการขบัเคล่ือนการพฒันาและการเรล่ีทนแรลงนนระดบัภูมิภาค สถาบนัมีบทบาท
นนการสร้างคิามเขม้แขง็นหก้บัหน่ิทงาน ธุรกิจและบุคคลนนภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบนัอาจมี
การจดัการเรีทนการสอนนนระดบับณัฑิตศึกษา โดทเฉพาะระดบัรริญญาโทด้ิ ทก็ได ้

 
กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง 

  หมาทคิามถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาิิชา ทั้ ง
สาขาิิชาทางิิททาศาสตรใกาทภาพ  ิิททาศาสตรใชีิภาพ  สังคมศาสตรใหรือมนุษทศาสตรใ  ริมทั้งสาขา
ิิชาชีพเฉพาะทาง สถาบนัอาจเน้นการท าิิททานิพนธใหรือการิิจทั หรือเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีคิามรู้ 
คิามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะนนการรระกอบอาชีพระดบัสูง หรือเนน้ทั้งสองดา้น ริมทั้งสถาบนัอาจ
มีบทบาทนนการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบนันนกลุ่มน้ีอาจจ าแนกไดเ้ร็น 2 
ลกัษณะ 
  

ลกัษณะท่ี 1  เร็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบับณัฑิตศึกษา 
 ลกัษณะท่ี 2 เร็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบัรริญญาตรี 
 

กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การิจิทัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดทเฉพาะระดบัรริญญาเอก 
  หมาทคิามถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดทเฉพาะระดบัรริญญา
เอก และเนน้การท าิิททานิพนธใและการิิจทัริมถึงการิิจทัหลงัรริญญาเอก สถาบนัเนน้การผลิตบณัฑิตท่ี
เร็นผูน้ าทางคิามคิดของรระเทศ สถาบนัมีศกัทภาพนนการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาไททนห้อทู่นนแนิหน้า
ระดบัสากล  มุ่งสร้างองคใคิามรู้ ทฤษฎี และขอ้คน้พบนหม่ทางิชิาการ 
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6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมิด 6 มาตรฐานและการรระกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  ก าหนดนห้มีระบบการรระกนัคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  รระกอบด้ิ ทระบบการรระกนัคุณภาพ
ภาทนนและระบบการรระกันคุณภาพภาทนอก  จึงเห็นสมคิรนห้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณิุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติข้ึน เพื่อนห้เร็นไรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเร็นการรระกนัคุณภาพ
ของบณัฑิตนนแต่ละระดบัคุณิุฒิและสาขา/สาขาิิชา ริมทั้งเพื่อนช้เร็นหลกันนการจดัท ามาตรฐานดา้น
ต่างๆ เพื่อนหก้ารจดัการศึกษามุ่งสู่เร้าหมาทเดีทิกนันนการผลิตบณัฑิตไดอ้ทา่งมีคุณภาพ 
 กระทริงศึกษาธิการโดทค าแนะน าของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกรระกาศ
กระทริง เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณิุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  โดทมีิตัถุรระสงคใ เพื่อเร็น
กรอบมาตรฐานนห้สถาบนัอุดมศึกษานชเ้ร็นแนิทางนนการพฒันาหรือรรับรรุงหลกัสูตร  การจดัการเรีทน
การสอน และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา นห้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อรระโทชนใต่อการ
รับรองมาตรฐานคุณิฒิุนนระดบัอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณิุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รระกอบด้ิ ท 
- ระดบัคุณิุฒิ ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1 อนุรริญญา (3 รี) 
ระดบัท่ี 2 รริญญาตรี 
ระดบัท่ี 3 รระกาศนีทบตัรบณัฑิต 
ระดบัท่ี 4 รริญญาโท 
ระดบัท่ี 5 รระกาศนีทบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ระดบัท่ี 6 รริญญาเอก 

- คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณิฒิุและสาขา/สาขาิชิาต่าง ๆ ตอ้งเร็นไรตามมาตรฐาน
ผลการเรีทนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและตอ้งครอบคลุมอทา่งนอ้ท 5 ดา้น คือ 

(1) ดา้นคุณธรรม จริทธรรม 
(2) ดา้นคิามรู้ 
(3) ดา้นทกัษะทางรัญญา 
(4) ดา้นทกัษะคิามสัมพนัธใระหิา่งบุคคลและคิามรับผิดชอบ 
(5) ดา้นทกัษะการิเิคราะหใเชิงตัิ เลข การส่ือสารและการนชเ้ทคโนโลที 
     สารสนเทศ 

ส าหรับสาขา/สาขาิชิาท่ีเนน้ทกัษะทางรฏิบติัตอ้งเพิ่มมาตรฐานผลการเรีทนรู้ดา้นทกัษะพิสัท 
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โดทมาตรฐานผลการเรีทนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดบัคุณิุฒิและลกัษณะของหลกัสูตร
อท่างน้อทต้องเร็นไรตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไิน้นแนิทางการรฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณิฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

- ช่ือรริญญา จ านินหน่ิทกิต ระทะเิลานนการศึกษา และการเทีทบโอน ผลการเรีทนรู้ นห้
เร็นไรตามรระกาศกระทริงศึกษาธิการ 

- นห้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณิุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ไร
พฒันามาตรฐานคุณิุฒิสาขา/สาขาิิชาต่างๆ ของแต่ละระดบัคุณิุฒิ เพื่อสถาบนัอุดมศึกษาได้นช้เร็น 
แนิทางนนการพฒันาหรือรรับรรุงราทละเอีทดของหลกัสูตรและจดัการเรีทนการสอนเพื่อนห้คุณภาพของ
บณัฑิตท่ีผลิตนนสาขา/สาขาิชิาของระดบัคุณิุฒิเดีทิกนัมีมาตรฐานท่ีเทีทบเคีทงกนัไดท้ั้งนนระดบัชาติและ
ระดบัสากล 

- นห้สถาบันอุดมศึกษาพฒันาหรือรรับรรุงราทละเอีทดของหลักสูตรตามรระกาศ
กระทริงศึกษาธิการิ่าด้ิทมาตรฐานคุณิุฒิตามระดับคุณิุฒิของแต่ละสาขา/สาขาิิชา โดทจดัท า
ราทละเอีทดของหลกัสูตร ราทละเอีทดของราทิิชา และราทละเอีทดของรระสบการณใภาคสนาม (ถา้มี)
ราทงานผลการด าเนินการของราทิิชา ราทงานผลการด าเนินการของรระสบการณใภาคสนาม (ถา้มี)และ
ราทงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดทมีหัิขอ้อท่างน้อทตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และด าเนินการจดัการเรีทนการสอนตลอดจนการิดัและการรระเมินผลเพื่อนห้มัน่นจิ่าบณัฑิตมีมาตรฐาน
ผลการเรีทนรู้ 

- นห้สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหรือรรับรรุงราทละเอีทดของหลกัสูตร  โดทมีตัิ บ่งช้ีการ
รระกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรีทนการสอน  และเกณฑใการรระเมินตามรระกาศ
กระทริงศึกษาธิการิา่ด้ิ ทมาตรฐานคุณิฒิุตามระดบัคุณิุฒิของสาขา/สาขาิชิานั้น ๆ 

-  นหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดันหมี้การรระเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอทา่งต่อเน่ืองอทา่งนอ้ททุก ๆ  5 รี 
- นหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผทแพร่หลกัสูตรท่ีด าเนินการไดม้าตรฐาน ตาม

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

 กรอบแผนอุดมศึกษาระทะทาิ 15 รี ฉบบัท่ี 2  มีสาระหลกัๆ 2 ส่ิน ส่ินแรก เร็นการิเิคราะหใภาพ
ฉาทรัจจุบนัและอนาคต (scenario) ท่ีเร็นรัจจทัแิดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษทใและโลก รระเทศไทท 
จนถึงอุดมศึกษา    ส่ินท่ีสอง เร็นรัจจทัภาทนนระบบอุดมศึกษา 

                                            
               
 1.  ความเปลีย่นแปลงด้านประชากร  รระชากรไททนนอนาคตจะเพิ่มข้ึนนนอตัราการเพิ่มท่ีลดลง  จ  านิน
เด็กและเทาิชนลดลง  ผูสู้งอาทเุพิ่มข้ึนอทา่งต่อเน่ือง  

แนวทางการพฒันา 

1.1 อุดมศึกษาจะตอ้งหทดุการขทาทตัิ อทา่งไม่มีท่ีส้ินสุด   โดทเฉพาะการขทาทตัิ  เพื่อรองรับ
รระชากริทัอุดมศึกษา 18-22 รี  แต่อุดมศึกษาจะตอ้งเร็นแหล่งการเรีทนรู้ตลอดชีิติ  (Lifelong  Learning)  
แก่ผูสู้งิทั ทั้งเพื่อการท างานหลงัิทัเกษีทณ  การเรล่ีทนงาน และการรระกอบอาชีพนหม่ๆ ท่ีจะเร็นผลิตผล
เสริมจากิทัแรงงาน 
              1.2  อุดมศึกษาตอ้งพฒันาคนไททนหมี้ผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic Productivity) สูงข้ึน   ซ่ึง
ข้ึนอทูก่บัรัจจทัสามรระการ  คือ  คุณภาพและระทะเิลาท่ีไดรั้บการศึกษา  การฝึกอบรมและการพฒันาท่ี
ต่อเน่ือง และสุขภาพอนามทั โดทนทัทะน้ี อุดมศึกษาตอ้งสร้างคิามรู้ สร้างกลไกดูแลสุขภาพอนามทัของ
รระชาชนตั้งแต่ิทัเด็กผา่นการศึกษา การิจิทั การบริการิชิาการแก่สังคม 
 1.3  อุดมศึกษาจะตอ้งค านึงถึงการกระจาทตัิ ของสถานศึกษาตามแหล่งรระชากร และก าหนด
นโทบาทอุดมศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเครือข่าทคิามร่ิมมือของสถานศึกษา และการนชเ้ทคโนโลทีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.4  อุดมศึกษาตอ้งค านึงถึงกลุ่มรระชากริทัแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบณัฑิต ทั้งน้ีผูจ้บ
รริญญาตรีมีเพีทง 1 นน 7 ของแรงงานทั้งหมด    ตอ้งจดัระบบการเรีทนท่ีทกระดบัิทัแรงงานท่ีมีคิามรู้เร็น
ทุนเดิม  ผูท้  างานสามารถเรีทนตามคิามตอ้งการโดทไม่ดึงคนออกจากงานเพื่อมาเรีทนหนงัสือ 

 2.  พลงังานและส่ิงแวดล้อม  พลงังานเร็นรัจจทัส าคญัต่อิิถีชีิติและการพฒันาเศรษฐกิจของ
รระเทศ  นนขณะท่ีส่ิงแิดลอ้มมีผลกระทบโดทตรงต่อคุณภาพชีิติของรระชาชน และมีผลกระทบต่อระบบ
นิเิศอทา่งรุนแรง  อาทิเช่น   การลดลงของน ้าแขง็นนขั้ิโลกเหนือ   ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึนเร็นผลนหเ้กิดภทั
ธรรมชาติสร้างคิามเสีทหาทต่อชีิิตและทรัพทใสิน   
 แนวทางการพฒันา 

 2.1  อุดมศึกษาตอ้งสร้างบุคลากรและคิามรู้  เพื่อนหส้ามารถพึ่งตนเองไดเ้พิ่มข้ึนทางดา้นพลงังาน
และส่ิงแิดลอ้ม เพื่อลดการน าเขา้พลงังาน และเพื่อรักษาส่ิงแิดลอ้ม 
 2.2  อุดมศึกษาเพิ่มบทบาทดา้นการอนุรักษใพลงังาน โดททดึสามแนิทางหลกั คือ  

ภาพอนาคตทีม่ีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย 
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-  สร้างคิามตระหนกัและคิามต่ืนตัิ  โดทจดันหมี้การเรีทนการสอนเร็นิชิาพื้นฐาน                           
-  สร้างคิามรู้  โดทจดัการศึกษาเชิงลึกและการิจิทั 
-  เพ่ิมบทบาทการบริการเทคโนโลทีพลงังานและเทคโนโลทีส่ิงแิดลอ้มแก่สาธารณะและภาคการผลิตจริง 

2.3  อุดมศึกษาท าการิจิทัทางดา้นพลงังาน  ส่ิงแิดลอ้ม  การอนุรักษใทรัพทากร 
2.4  พฒันาคนนนตลาดแรงงานและผลิตก าลงัคนทางดา้นพลงังานและส่ิงแิดลอ้ม 
2.5  ส่งเสริมการิจิทัและการท างานร่ิมกนัระหิา่งอุดมศึกษากบัภาคเอกชน  

3.  การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต  การมีงานท าและตลาดแรงงานท่ีเขม้แขง็เร็นเง่ือนไข
ส าคญัต่อการพฒันารระเทศ   อุดมศึกษาเร็นรัจจทัส าคญัรัจจทัหน่ึงท่ีสร้างบุคลากรและคิามรู้รองรับ
ตลาดแรงงาน  รระเด็นส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานรระกอบด้ิ ท 4 รระเด็น  คือ  โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของรระเทศ  โลกาภิิตันใ  คิามเรล่ีทนแรลงทางเทคโนโลท ี และโลกสารสนเทศ 

แนวทางการพฒันา  
             3.1  เกษตรกรก าลงัออกจากภาคการเกษตรสู่ภาคการบริการและการผลิต อุดมศึกษาตอ้งเพิ่มคิามรู้
และทกัษะนหร้ระชากรเหล่าน้ี เนน้การสร้างหน่ิทงานรฏิบติั   การฝึกอบรมระดบัลึกนนพ้ืนท่ีมากกิา่การตั้งรับ 
             3.2  อุดมศึกษาช่ิทรระชากรท่ีทงัอทูน่นภาคเกษตร นหอ้ทูต่่อไรได ้และอทูไ่ดดี้ข้ึน โดทการสร้างคน 
สร้างคิามรู้ กลไกเพื่อสร้างคิามมัน่คงทางอาหารนนระดบัครัิเรือน,ชุมชน,พื้นท่ี,เพิ่มผลผลิตและลด
ตน้ทุนการผลิต การจดัการการเกษตรท่ีท ัง่ทนื การเกษตรสมทันหม่   การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร 
 3.3  อุดมศึกษาตอ้งท างานนกลชิ้ดภาคบริการซ่ึงจะเร็นหลกัเศรษฐกิจท่ีนหญ่ เพื่อเอ้ือต่อการสร้าง
เศรษฐกิจฐานคิามรู้และการนชเ้ทคโนโลท ี
 3.4  อุดมศึกษาร่ิมมือกบัภาคอุตสาหกรรมราทสาขา โดทเฉพาะการิเิคราะหให่ิงโซ่มูลค่า มูลค่านน
การส่งออก การจา้งงาน  เร้าหมาทของอุตสาหกรรมนนการเพิ่มผลิตภาพฯ เพื่อก าหนดแผนร่ิมเพื่อการผลิต 
และพฒันาก าลงัคน การบริการเทคนิค การบริการเทคนิค และการิจิทัท่ีก าหนดโดทผูน้ช ้
              3.5  อุดมศึกษาคิรท างานกบัภาคการผลิตจริง เพื่อการแข่งขนัริเร่ิมเศรษฐกิจนหม่ๆ โดทเฉพาะ
อุตสาหกรรมฐานคิามรู้ 

4. การกระจายอ านาจการปกครอง  พระราชบญัญติัระเบีทบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 ได้
ก าหนดนหมี้การกระจาทอ านาจการรกครองสู่ทอ้งถ่ินมีการกระจาทอ านาจรระกอบด้ิ ทการถ่าทโอนภารกิจ 
การกระจาทอ านาจการเงิน การถ่าทโอนบุคลากร จ าเร็นท่ีจะตอ้งมีการสนบัสนุนคิามเช่ีทิชาญนนการติดตั้งระบบ
ต่างๆ การจดัการคิามรู้ การฝึกอบรมทกระดบัคิามสามารถของบุคลากร ขององคใกรรกครองส่ินทอ้งถ่ิน 
              แนวทางการพฒันา  
 4.1  อุดมศึกษาจะมีคิามส าคญัสูงต่อรระสิทธิผลและคิามส าเร็จนนการกระจาทอ านาจการ
รกครอง ด้ิ ทการท างานร่ิมกบัทอ้งถ่ิน ดา้นการบริการิิชาการ อีกทั้งงบรระมาณองคใกรรกครองส่ิน
ทอ้งถ่ิน เร็นแหล่งราทไดท่ี้จะเพ่ิมคิามส าคญัสถาบนัอุดมศึกษานนพ้ืนท่ี ถา้อุดมศึกษา สามารถรรับตัิ เขา้หาได ้
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4.2 งานท่ีอุดมศึกษาสามารถท าไดก้บัองคใกรรกครองส่ินทอ้งถ่ิน  คิรท าไดห้ลาทลกัษณะ 
       -  นหค้  ารรึกษานนกิจการของทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการิางแผน การติดตาม การรระเมินผล   
       -  การนหค้ิามรู้เพ่ิมทกัษะอาชีพ การจดัการส่ิงแิดลอ้ม การดูแลสุขภาพกบัรระชาชนนนทอ้งถ่ิน 
       -  การพฒันาคนท างานรัจจุบนัของทอ้งถ่ิน 
       -  การสร้างคนท างานนนอนาคตของทอ้งถ่ิน 
4.3  สถาบนัอุดมศึกษาคิรริมตัิ ท างานเร็นเครือข่าทเชิงพื้นท่ี เครือข่าทเชิงรระเด็น เพราะโจททใ  
       ทอ้งถ่ินเร็นโจททใบูรณาการ 

5. การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง  ณ รี พ.ศ. 2550  รระชากรโลกรระสบรัญหาคิาม
ขดัแทง้และคิามรุนแรงบางส่ินกระจาทมากระทบรระเทศไทท   นนขณะเดีทิกนัรระเทศไททเอง                
ก็รระสบรัญหาท่ีมีการนชก้ าลงัรุนแรง  ท านหเ้สีทเลือดเน้ือจ านินมากนนเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหิดั
ชาทแดนภาคนต ้ ซ่ึงครอบคลุมจงัหิดัทะลา  รัตตานี  นราธิิาส  และบางอ าเภอนนจงัหิดัสงขลา มูลเหตุ
พื้นฐานมาจากการศึกษา  เร็นท่ีรระจกัษใชดัิา่การแกรั้ญหานนพื้นท่ีดงักล่าิคงไม่สามารถกระท าไดด้้ิ ท
มาตรการดา้นคิามมัน่คงเพีทงอทา่งเดีทิ  แต่การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะเร็นกลไกส าคญัต่อการ
แกรั้ญหาท่ีท ัง่ทนื 
 แนวทางการพฒันา 
            5.1 อุดมศึกษาตอ้งสร้างองคใคิามรู้  คิามเขา้นจ  ส าหรับสังคมไททโดทริมและนนสามจงัหิดั
ชาทแดนภาคนต ้นนรระเด็น 
  -  สังคมพหุลกัษณใ พหุิฒันธรรม ทัง่เผา่พนัธุใ ภาษา ศาสนา ิฒันธรรม คิามเช่ือ  
              -  มีการศึกษาคู่ขนานนนสามจงัหิดัภาคนต ้ดา้นิชิาโลก และศาสนาอิสลาม เพื่อรักษาคิามเร็น 
                มาลาท ูและอิสลาม 
              -  คิามซบัซอ้นรระิติัศาสตรในนพื้นท่ีและผลต่อเน่ือง 
              -  รระิติัศาสตรใการถูกทองทิ้ง และการขาดโอกาส 
           5.2  อุดมศึกษาตอ้งพฒันาครูและผลิตครู  ทั้งระดบัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  อาชีิศึกษา และอุดมศึกษา  
หลกัสูตร  กระบินการเรีทนรู้  และส่ือส าหรับการสร้างและการด ารงสังคมพหุลกัษณใ   พหุิฒันธรรม 
           5.3  เน่ืองจากเด็ก  เทาิชนและรระชาชนนนสามจงัหิดัภาคนตข้าดโอกาสและการพฒันาทางิชิาการ
การรระกอบอาชีพนนโลกท่ีกิา้งขิาง  การมีโลกทศันใท่ีหลากหลาท  อุดมศึกษาตอ้งเร็นกลไกหลกัเพื่อการ
เพิ่ม mobility  ทางกาทภาพ  คิามคิดและโลกทศันใ  นหเ้ด็กและเทาิชนไดอ้อกนอกพื้นท่ีทั้งกาทภาพ และนช้
เทคโนโลทสีารสนเทศ (และการเขา้พื้นท่ีของเด็กและเทาิชนจากภาทนอก),  ส่งเสริมการเรีทนิชิาการเพื่อ
อาชีพนนโลก, ช่ิทสร้างอาชีพนนพื้นท่ีสามจงัหิดัภาคนต ้ และเพิ่มโอกาสท่ีจะออกไรรระกอบอาชีพนน
รระชาคมอาเซีทน  และโลกอิสลาม 
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  5.4  อุดมศึกษาส่งเสริมการสร้างรระสบการณใการจดัการคิามขดัแทง้โดทสันติิธีิส่งเสริม
สันติศึกษา นนสถานศึกษาทุกแห่ง โดทอาศทัการถอดบทเรีทนจากตน้แบบชุมชนนนรระเทศและเรีทนรู้จาก
รระเทศท่ีมีรระสบการณใ 

6. เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต  ด้ิ ทิิิฒันาการหลาทๆ รระการ เช่น คิามกา้ิหนา้ทาง
เทคโนโลที อิทธิพลของส่ือสารมิลชน ระบบการศึกษา และอุตสาหกรรมนหม่  ริมทั้งการเรล่ีทนแรลงเชิง
โครงสร้างของสงัคม  ิฒันธรรม  คิามคิด  ท านหเ้ทาิชนนนินัน้ีมีคิามเรล่ีทนแรลงทั้งนนมติการนชชี้ิิต  การ
เรีทนรู้  ครอบครัิ  ตลอดจนภาิะเส่ีทงต่างๆ เร่ิมมีสญัญาณท่ีช้ีไรนนทางเรล่ีทนแรลงของชีิิตการท างานของ
บณัฑิตนนอนาคต  ท่ีแตกต่างไรจากลกัษณะงานรัจจุบนั  อาทิเช่น  การท างานโดทมีหลาทอาชีพทั้งตลอดช่ิงอาทุ
การท างานหรือนนขณะนดขณะหน่ึง  การท างานไร้สงักดั (Freelance)  คิามเส่ีทงต่อคิามไม่แน่นอนของราทได ้
การจบัคู่และเรล่ีทนคู่ผูร่้ิมงาน เร็นตน้  ซ่ึงจะเร็นเหตุนหเ้กิดคิามไม่สอนคลอ้งกนั (Mismatch) ระหิา่งการศึกษา 
และทกัษะอาชีพท่ีพึงรระสงคในนอนาคต  นอกจากคิามเช่ีทิชาญเฉพาะศาสตรใแล้ิ   คิามสามารถท่ีส าคญัไม่ทิ่ง
หทอ่นจะเก่ีทิกบัทกัษะการส่ือสาร  การท างานเร็นหมู่คณะ  การแกรั้ญหา การรับคิามเส่ีทง  การออกแบบและ
คิามสร้างสรรคใ คิามรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น  การเรีทนรู้อทา่งต่อเน่ือง  การบริหารจดัการตนเอง  ริม
ไรถึงจริทธรรม  ค่านิทมการศึกษานนศาสตรใเฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม่เพีทงพออีกต่อไร  แต่ตอ้งเสริมฐานคิามรู้
และสมรรถนะท่ีจะช่ิทนหบ้ณัฑิตสามารถอทูน่นตลาดแรงงานไดแ้ละไดเ้ร็นอทา่งดี  ทั้งดา้นการอทูร่่ิมนนสงัคม  
การสร้างสรรคใ คิามรู้เชิงรฏิบติั  และคิามรู้พ้ืนฐานทั้งทางโลก  รรัชญา  และสงัคม 
 แนวทางการพฒันา 

6.1  อุดมศึกษาคิรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสูตร  นนรูรแบบของทกัษะชีิติ  ทกัษะสังคมการ
สะสมคิามรู้  และคิามสามารถเชิงบูรณาการ 
 6.2  อุดมศึกษาจดันหมี้ระบบิดัผลงาน (KPI)  ของอาจารทใทางดา้นการดูแลนกัศึกษาทั้งทางิชิาการ  
กิจกรรมนอกหลกัสูตร และจริทธรรม 
 6.3  จดันหมี้การบริการทางการแนะแนิอาชีพแก่นกัเรีทนมธัทมศึกษา และอาชีิศึกษาและแนิทาง
ดา้น “การอาชีพและการมีงานท า (Career counseling)”  แก่นกัศึกษาและบณัฑิต 
 6.4  การเรีทนรู้บนฐานการท างานนนภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-based 
education)   เช่น  สหกิจศึกษา (Co-operative  education)   ทกัษะิศิิกรรม (Engineering practice school)  
Internship/Apprenticeship  นนภาคการผลิตและภาคสังคมเร็นแนิทางการจดัอุดมศึกษาท่ีคิรมีการขทาท  
โดทอาจารทใมีส่ินร่ิมอทา่งนกลชิ้ด  เก็บเก่ีทิรระสบการณใจริงนนลกัษณะการจดัการเรีทนรู้บนฐานการ
ท างานของอาจารทใเอง  เพื่อน ารระสบการณใไรต่อทอด  ิิจทัและสอนนกัศึกษาอทา่งเร็นรูรธรรมต่อไร 
            6.5  การนหร้ระชาคมอุดมศึกษาเรีทนรู้และเห็นคุณค่าของพหุลกัษณใพหุิฒันธรรม  การเห็นจุดอ่อน
จุดแขง็และทางเลือก   จ  าเร็นตอ้งส่งเสริมคิามหลากหลาท(diversity)  และ mobility  ของนกัศึกษาต่างิทั  
ต่างภูมิหลงัิฒันธรรมและสังคมต่างเผา่พนัธุใ      เช่น   การจดัโคิตากลุ่มเร้าหมาทเฉพาะ  การแลกเรล่ีทน
นกัศึกษาภาทนนรระเทศ และกบัต่างรระเทศ โดทเฉพาะกบัรระเทศกลุ่มอาเซีทน  เอเชีทตะินัออก และ
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เอเชีทนต ้ การรับนกัศึกษาิทิทาลทัชุมชนเขา้เรีทนต่อนนมหาิทิทาลทั 4 รี การศึกษาและการรฏิบติัของ
นกัศึกษามหาิทิทาลทันนพื้นท่ีบริการของิทิทาลทัชุมชน เร็นตน้ 

 7.  เศรษฐกจิพอเพยีง  เร็นรรัชญาของการด าเนินชีิติด้ิ ททางสาทกลาง มีผลตั้งแต่ระดบับุคคล  
ครอบครัิ  ชุมชนไรถึงรระเทศ โดทมีเร้ารระสงคในนการเช่ือมโทงิถีิชีิติ  เศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแิดลอ้ม
และการเมืองท่ีมีคิามสมดุล มัน่คง เร็นธรรม ท ัง่ทนื พร้อมรับการเรล่ีทนแรลง 
              แนวทางการพฒันา 
             7.1  อุดมศึกษาตอ้งมีคิามเขา้นจ และการรฏิบติัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพีทงนนขั้นเร่ิมตน้มีการจดัการ
เรีทนการสอนรูรแบบการบริหารเชิงิชิาการโดทการจดัตั้งศูนทใศึกษา  การสร้างผูน้ านกัรฏิบติั ตน้แบบ
กิจกรรมและโครงการนนระดบันิสิตนกัศึกษาจ านินหน่ึง 
             7.2  อุดมศึกษาตอ้งเร็นผูน้ านหเ้กิดการรฏิบติัได ้ิเิคราะหใได ้สร้างคิามรู้และองคใคิามรู้นหม่ไดน้ห้
เร็นรูรธรรมทั้งระดบัรัจเจกชน ครอบครัิ ชุมชน องคใกร ภาคการผลิต 

 

 

เร้าหมาทของกรอบอุดมศึกษาระทะทาิ ฉบบัท่ี 2 เม่ือส้ินสุดแผนนนรี พ.ศ. 2564 คือ การ “ทกระดบั
คุณภาพอุดมศึกษาไทท เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพฒันาศกัทภาพ
อุดมศึกษาไททนนการสร้างคิามรู้และนิตักรรม  เพื่อเพิ่มขีดคิามสามารถนนการแข่งขนัของรระเทศนน
โลกาภิิตันใ ริมทั้งสนบัสนุนการพฒันาท่ีท ัง่ทนืของทอ้งถ่ินไทท โดทนชก้ลไกของธรรมาภิบาล  การเงิน   
การก ากบัมาตรฐาน   และเครือข่าทอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางิชิาการ  คิามหลากหลาท และ
เอกภาพเชิงระบบ” 

1.  แนวทางการพฒันา : รอยต่อกบัการศึกษาระดับอืน่ 

     1.1  อุดมศึกษาพึงสนบัสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเตม็คิามสามารถและแบ่งเิลาของตนเอง            
นหก้ารสนบัสนุนการศึกษาระดบัมธัทม และอาชีิศึกษาอทา่งเตม็ท่ี 
                   1.2  อุดมศึกษาตอ้งท างานกบัสถานศึกษาพื้นฐานดา้นเด็กท่ีมีคิามสามารถพิเศษ และคิด            
หลกัสูตรและดูแลนกัเรีทนกลุ่มน้ีเฉพาะ เม่ือเขา้สู่ระบบอุดมศึกษา 
                   1.3  อุดมศึกษาคิรมีนโทบาทเริดนหผู้จ้บอาชีิศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อนนระดบัอุดมศึกษา           
ไดด้้ิ ทคิามทดืหทุน่ รระกอบอาชีพต่อไรไม่ทิ้งงานทิ้งอาชีพโดททดึหลกั  
               ก.  ศึกษานนเง่ือนไขเิลาท่ีไม่บีบรัด 
  ข.  การสะสมหน่ิทกิตนนท านองธนาคารหน่ิทกิต 
                    1.4  อุดมศึกษาตอ้งเร่งทบทินกระบินการผลิตและพฒันาครู ร้อนโรงเรีทนและิทิทาลทั          
อาชีิศึกษานนมิตินหม่การสร้างตัิ คูณ (Multiplier) สร้างเง่ือนไขนหค้นเก่งเขา้เรีทนครู 

ทศิทางและนโยบายของกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 
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 2. แนวทางการพฒันา : การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การไร้ทิศทาง ความซ ้าซ้อนการขาดคุณภาพ การ
ขาดประสิทธิภาพ 

 2.1  ลดเลิกหลกัสูตรท่ีไม่เร็นท่ีตอ้งการของสังคม และตลาดแรงงาน 
 2.2  ลดเลิกคณะ และสถาบนัท่ีมีรัญหาคุณภาพอทา่งรุนแรง 
 2.3  นหมี้การสร้างกลไกรระเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อเร็นกลไกหลกักลไกหน่ึง 
                      นนการแกรั้ญหาการไร้ทิศทาง คิามซ ้ าซอ้น การขาดคุณภาพ และการขาดรระสิทธิภาพ 
                      ของอุดมศึกษา 

 2.4  การพฒันาเพื่อจดัสถาบนัอุดมศึกษาเร็น 4 กลุ่ม คือ 

        2.4.1  กลุ่มิทิทาลทัชุมชน (Community Colleges) 
        2.4.2  กลุ่มมหาิทิทาลทัส่ีรี (4-year University) และมหาิทิทาลทัศิลรศาสตรใ  
                               (Liberal Arts University) 
        2.4.3  กลุ่มมหาิทิทาลทัิทิทาศาสตรใและเทคโนโลท ี มหาิทิทาลทัเฉพาะทาง 
                              (Specialized University) มหาิทิทาลทั Comprehensive 
        2.4.4  กลุ่มมหาิทิทาลทัิจิทั (Research University)  และมหาิทิทาลทับณัฑิตศึกษา 
                              (Graduate University) 

3. แนวทางการพฒันา : ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 หากสถาบนัอุดมศึกษามีกลไกการก าหนดทิศทางท่ีดีและกา้ิหนา้ พร้อมกบัการขบัเคล่ือน โดทการ
บริหารงานท่ีมีรระสิทธิภาพแล้ิ  ภารกิจของมหาิทิทาลทัก็ส าเร็จลุล่ิงไรได ้บทบาทและคิามรับผดิชอบ
ขององคใกรสูงสุดนนท่ีน้ี คือ “สภามหาิทิทาลทั” มีคิามส าคญัต่อคิามเจริญของสถาบนัและผลผลิตท่ีดี 

3.1  การสร้างคิามเรล่ีทนแรลงนนมหาิทิทาลทัตอ้งอาศทัการก าหนดและก ากบันโทบาทการบริหาร
จดัการนห้เกิดการรฏิบติั ริมทั้งการมีผูน้ าการเรล่ีทนแรลง สมคิรจดัตั้งองคใกรหรือกลไกพฒันาผูก้  ากบั
นโทบาทและผูบ้ริหารนนลกัษณะเดีทิกบั Institute of Directors 

3.2 องคใกรดงักล่าิจดัการฝึกอบรม นหค้ิามรู้ จดัเทีท่มชม สร้างเครือข่าทเริดเิทีแลกเรล่ีทน 
คิามคิด และสนบัสนุนการิจิทัองคใกรและนิตักรรมการบริหารนโทบาท 
 3.3 ก าหนดนหมี้การรระเมินมหาิทิทาลทัเชิงธรรมาภิบาลอทา่งครบิงจร 

4. แนวทางการพฒันา : บทบาทของมหาวทิยาลยัในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 อุดมศึกษาเร็นกลไกส าคญัหน่ึงนนการเพิ่มศกัทภาพของรระเทศนนเิทีสากล ผา่นการสร้างและ
พฒันาก าลงัคน และการสร้างคิามรู้และนิตักรรมผา่นระบบิจิทัและพฒันา เพื่อรระโทชนในนภาคการผลิต
โครงสร้างพื้นฐานและการทกระดบัคิามเขม้แขง็ของสังคมโดทริม จากผลการรระเมินคิามสามารถนน
การแข่งขนัของรระเทศไทท พบิา่ มหาิทิทาลทัไททไม่ติดกลุ่มมหาิทิทาลทัชั้นน าท่ีมีคุณภาพทั้งนนระดบั
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โลกและระดบัภูมิภาค คิามสามารถนนการสร้างนิตักรรมของรระเทศต ่า โครงสร้างพื้นฐานทาง
ิทิทาศาสตรใอทูน่นระดบัทา้ทๆ ของรระเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั ซ่ึงสะทอ้นนหเ้ห็นจากจ านินบุคลากริจิทั 
ผลงานตีพิมพใทางิชิาการ สิทธิบตัร ริมทั้งการลงทุนของรัฐนนกิจการิจิทัและพฒันา  
 4.1  มหาิทิทาลทัเช่ือมต่อกบัภาคการผลิต สร้างคิามรู้และนิตักรรมนหม่ ช้ีน าคิามคิดและการ
เรล่ีทนแรลงของสังคม การสร้างคิามรู้ท่ีมีคุณภาพอาศทัระบบิจิทัท่ีสมบูรณใเช่ือมต่อทั้งมหภาคจนถึงหน่ิท 
รฏิบติัการิจิทั 
 4.2 ท างานร่ิมกนัระหิา่งมหาิทิทาลทั กลุ่มมหาิทิทาลทั ศูนทใคิามเร็นเลิศ ภาคอุตสาหกรรม 
นนและต่างรระเทศ ภาคสังคมและชุมชน และแหล่งทุนแหล่งิชิาการต่างรระเทศ 
 4.3 มหาิทิทาลทัคิรผลกัดนันหเ้กิดระบบิจิทัแห่งชาติ ท่ีคิรรระกอบด้ิ ท 

      - องคใกรระดบัชาติท่ีก าหนดนโทบาทิจิทั (National research policy body) ทั้งมหภาคและ sector 
      - องคใกรจดัสรรเงินทุนิจิทั (Funding agencies) จ านินหน่ึง มีคิามหลากหลาท เนน้กลุ่ม

ิชิาการท่ีต่างกนั ทั้งน้ีหน่ิทงานรัฐเช่นกระทริง ภาคเอกชน จะถูกก าหนดด้ิ ทนโทบาทแห่งชาติและกลไก
จูงนจนหส้นบัสนุนทุน 

     - หน่ิทงานิิจทั (Research implementing bodies) ไดแ้ก่ มหาิทิทาลทั ศูนทใแห่งคิามเร็นเลิศ 
หอ้งรฏิบติัการิจิทันนภาครัฐและเอกชน 
              4.4  ออกแบบระบบคิามเช่ือมโทงระหิา่งอุดมศึกษาและภาคการผลิต เพื่อสร้างภารกิจของ
มหาิทิทาลทัจ านินหน่ึงท่ีนชอุ้รสงคใจากภาคการผลิตเร็นตัิ ตั้ง ทั้งการจดัหลกัสูตรและการเรีทนการสอน 
การบริการิชิาการ การิจิทั (Demand led curriculum, technical services and research) โดทเฉพาะนน
มหาิทิทาลทัท่ีเนน้ิทิทาศาสตรใและเทคโนโลที ทั้งน้ีรัฐพึงจดัทรัพทากรสนบัสนุน 
 4.5  การสร้างคิามรู้และนชค้ิามรู้เพื่อตอบโจททใท่ีหลากหลาทของรระเทศ เพื่อผลิตก าลงัคนดา้น 
การิจิทั เพื่อบ่มเพาะผูมี้คิามสามารถพิเศษ เพื่อบ่มเพาะเทคโนโลท ีการระบบสนบัสนุนงบรระมาณิิจทัอีก
หลาทอทา่งนอกจากระบบ  รัฐพึงจดัสรรงบรระมาณิจิทัอีกส่ินหน่ึงนหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาส าหรับ
รระเด็นต่างๆ กล่าิคือ การิจิทันนสาขาท่ีจ าเร็นต่อสังคม โดทไม่ตอ้งผกูกบัการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ, 
การพฒันานกัิิจทัรุ่นเทาิใ นกัิจิทัรุ่นนหม่, ทุนรระเดิมส าหรับการิิจทัเชิงพาณิชทใ และนิตักรรมท่ีมีคิาม
เส่ีทงรระเภท Venture Capital, การสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานการิจิทั, ทุนสมทบ (Matching  fund) นน
การลงทุนร่ิมกบัมหาิทิทาลทัหรือภาคเอกชนนนกิจกรรมิจิทับางรระเภท ริมทั้งพิจารณาสิทธิรระโทชนใ
ทางการเงินและภาษีตามคิามเหมาะสม 
                5. แนวทางการพฒันา : การเงินอุดมศึกษา 
       การลงทุนนนอุดมศึกษาผา่นระบบงบรระมาณรัจจุบนัทงัไม่สะทอ้นคุณภาพการศึกษา และทงั 
มิไดน้ชเ้ร็นกลไกก ากบัเชิงนโทบาทอทา่งเตม็ท่ี ทั้งนนส่ินของงบรระมาณเพื่อการเรีทนการสอน 
งบรระมาณิจิทั และค่านชจ่้าทอ่ืนๆ 
       5.1  รัฐพึงรรับการจดัสรรงบรระมาณรระจ ารี ส าหรับมหาิทิทาลทัของรัฐ ท่ีรัจจุบนัเร็น 
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Supplyside  financing นห ้สอดคลอ้งกบัเร้าหมาทการพฒันารระเทศ และเร็นไรตาม Performance-based 
มากข้ึน 
       5.2  เงินทมืกองทุนกูท้มืเพื่อการศึกษา(กทศ.) เร็นการนหผู้เ้รีทนกูท้มืตามคิามจ าเร็น (Need-
based loan) จะตอ้งมีการพิจารณาและจดัรูรแบบนหม่ของกองทุนรระเภทContribution scheme ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมระหิา่งรัฐและผูเ้รีทน 

      5.3 รัฐพึงจดัตั้ง “กองทุนพฒันาอุดมศึกษา” เพื่อการพฒันาอาจารทใและบุคคลากร, เช่ือมโทง
อุดมศึกษากบัภาคการผลิต สนบัสนุนการจดัตั้งิสิาหกิจโดทมหาิทิทาลทั พฒันาแรงงานคิามรู้ ริมถึง
เกษตรกรท่ีเลิกอาชีพ และการเรีทนรู้ตลอดชีิติ, สนบัสนุนทอ้งถ่ิน 

      5.4 จดัสรรงบรระมาณอุดมศึกษาตามพนัธกิจอุดมศึกษาและการเจรจาดา้นนโทบาทกบัรัฐบาล 
      5.5 รัฐพึงนชห้ลกัการ Financial autonomy นนการบริหารการเงินอุดมศึกษา สร้างคิามชดัเจน

การบริหารการเงินโดทส่ินผสมของงบรระมาณจากภาครัฐ ราทไดข้องมหาิทิทาลทัจากค่าเล่าเรีทน งานิจิทั 
งานบริการิชิาการ งานการคา้ และอ่ืน ๆ ก าหนดโครงสร้างการเงินอุดมศึกษาโดทนชห้ลกั 
 - Sources of fund ขทาทิงเงินงบรระมาณท่ีไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ 

- Allocation of fund จดัสรรนหเ้หมาะสมตามพนัธกิจของมหาิทิทาลทั และนโทบาทท่ีรัฐอทากเห็น 
- Utilization of fund นชง้บรระมาณอทา่งมีรระสิทธิภาพ และมีินิทัการเงินการคลงั 
  ทั้งน้ีบนพื้นฐานของการจดักลุ่มมหาิทิทาลทั 
6. แนวทางการพฒันา : การพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา 

              จุดอ่อนท่ีส าคญัรระการหน่ึงของอุดมศึกษาไทท คือ อาจารทใและระบบการพฒันาบุคลากรนน
มหาิทิทาลทั ทั้งนนเชิงรริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะตอ้งแกรั้ญหาตั้งแต่ตน้น ้าถึงรลาทน ้ า นนส่ินของตน้น ้า
นั้นเก่ีทิขอ้งกบัการบริหารจดัการแหล่งทุนเพื่อพฒันาอาจารทใ ส่ินกลางน ้าเก่ีทิขอ้งกบัการเพิ่มสมรรถนะ
นหก้บัอาจารทใรระจ าการ ทั้งทางดา้นคิามเร็นครู การบ่มเพาะคิามสามารถนนการบริหารจดัการ และการ
พฒันาสมรรถนะทางิชิาชีพและสังคม จนถึงรลาทน ้า ท่ีเร็นบุคลากรท่ีมีรระสบการณใ สามารถถ่าททอด
รระสบการณใทาินานสู่อาจารทใระดบัอ่ืนริมถึงการเช่ือมโทงกบัภาทนอกทั้งภาคเอกชน สมาคมิชิาชีพ
ิชิาการ และภาครระชาสังคมทั้งหมดน้ีจะชดัเจนหา 
 6.1 การพฒันาอาจารทในนมหาิทิทาลทั ตอ้งค านึงถึงการพฒันาหลาทมิติ เช่น 

-  ดา้นิชิาการ คิามเร็นครู คิามสามารถนนจดัการเรีทนการสอน คิามสามารถดา้นการ
ิจิทั สมรรถนะทางิชิาชีพท่ีเก่ีทิขอ้งกบัสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจดัการ การขดัเกลาทางสังคม 

                           -  ช่ิงิทัต่างๆของการท างานและพฒันา (Life cycle development) ตั้งแต่การบ่มเพาะ 
(incubation) นนช่ิงตน้การท างาน ช่ิงการท างานจริง ช่ิงเร็นผูสู้งคิามรู้และรระสบการณใและการเร็น
คลงัสมองหลงัเกษีทณ 
                           โดทจดันหมี้กระบินการ Mentoring โดทผูมี้คิามรู้และรระสบการณใ เนน้การพฒันา 
จากการท างานจริงเช่น Sabbatical, Shadowing กบัภาคการผลิต ภาคสังคม โดทร่ิมมือกบัหน่ิทงานิจิทั 
ภาคการผลิต สมาคมิชิาการิชิาชีพ และภาครระชาสังคม 
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 6.2 สร้างแรงจูงนจนหม้หาิทิทาลทัและผูเ้รีทนร่ิมลงทุนพฒันาอาจารทใ ด้ิ ทมาตรการดา้นการเงิน
เช่น ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลร่ิมกบัมหาิทิทาลทั ทุนรัฐบาลร่ิมกบัมหาิทิทาลทัและผูเ้รีทน เพื่อ
เพิ่มจ านินอาจารทใท่ีรับการพฒันาไดม้ากข้ึน กระตุน้นห้มหาิทิทาลทัและผูเ้รีทนจริงจงักบัการเรีทนนน
สาขาิชิาและนนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งค  านึงถึงผลตอบแทนจากการไดทุ้นจากรัฐ การลงทุนของ
มหาิทิทาลทัและผูเ้รีทนเอง 

7. แนวทางการพฒันา : เครือข่ายอุดมศึกษา 
                มหาิทิทาลทันนระบบอุดมศึกษามีคิามซ ้ าซอ้น แทง่ชิงตลาดการศึกษา มีคิามสูญเรล่าของ
โครงสร้างพื้นฐาน และไม่ท างานโดทการริมกลุ่มเพื่อเพิ่มพลงัคิามหลากหลาท และคิามเช่ีทิชาญท่ี
กระจดักระจาท 

    มหาิทิทาลทัไททเองมีคิามแตกต่างสูง และมีช่องิา่งของระดบัการพฒันาคิามแตกต่างดงักล่าิ
มีหลาทมิติ อาทิเช่น ขนาด งบรระมาณ รระเภท อาทุ สถานท่ีตั้ง บุคลากร คุณภาพของนกัศึกษา คุณภาพของ
สถาบนั ตลอดจนช่ือเสีทง เร็นตน้ ซ่ึงหลาทรัญหาของอุดมศึกษาจะแกไ้ม่ไดห้ากมหาิทิทาลทัทงัแทกส่ินกนั
ท างาน ไม่ริมพลงั (Synergy) หรือแบ่งงานกนัท า สถาบนัมีคุณภาพและคิามเร็นเลิศ แต่เม่ือไม่ท างาน
ร่ิมกนั  ก็ไม่สามารถสร้างสรรคใผลงานนนระดบัรระเทศ หรือท่ีสูงข้ึนไรได ้

    7.1 มหาิทิทาลทันนระบบอุดมศึกษาไททมีคิามซ ้ าซอ้น มีคิามแตกต่างและมีช่องิา่งของระดบั 
การพฒันาสถาบนั อุดมศึกษา (University Divide) แกรั้ญหาไม่ไดถ้า้ไม่ริมพลงั ริมทั้งขอ้เทจ็จริงท่ีิา่
โจททใของสังคมและรระเทศซบัซอ้นและนหญ่เกินกิา่ท่ีแต่ละมหาิทิทาลทัแห่งหน่ึงจะท าโดดๆ จ าเร็นท่ีรัฐ
ตอ้งสนบัสนุนการท างานนนลกัษณะเครือข่าทโดทนชก้ลไกการจดัสรรทรัพทากรและอ่ืนๆ ท่ีน าไรสู่การคิบ
ริมนนมิติต่าง ๆ เช่นหลกัสูตร ทรัพทากรการเรีทนรู้ การลงทุนร่ิมโครงสร้างพื้นฐานและการนชร่้ิม การ
พฒันาบุคลากรและระบบบริหารฯลฯ จนถึงการคิบริมสถาบนัอุดมศึกษานนพ้ืนท่ีโดทมีกลไกกฎหมาทรองรับ 
              - สนบัสนุนการท างานนนระบบเครือข่าทอุดมศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน เพื่อนหอุ้ดมศึกษาเร็นกลไก
ส าคญัของรัฐนนการสร้างคิามเขม้แขง็และคิามพร้อมนหก้บัการกระจาทอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน โดทร่ิมมือกบั
ผูน้ าชุมชน และรระชาสังคม 
             - สร้างคิามเขม้แขง็นหก้บัเครือข่าททางิชิาการ 
             - เช่ือมโทงเครือข่าทอุดมศึกษากบัภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดบัชาติ อุตสาหกรรมระดบัทอ้งถ่ิน การิจิทัร่ิม 

             - สนบัสนุนการท างานระบบเครือข่าทเพื่อพฒันาคุณภาพชีิติของรระชาชน ส่งเสริม 
คุณธรรมจริทธรรมนนสังคม 

8. แนวทางการพฒันา : การพฒันาอุดมศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
รัญหาของจงัหิดัชาทแดนภาคนตจ้  าตอ้งนชก้ารศึกษาเขา้เททีิทาเพื่อสันติสุขและการพฒันาพื้นท่ี 

นนระทะทาิ   มหาิทิทาลทัคิรเช่ือมโทงและบูรณาการิชิาการิชิาชีพกบัศาสนาและิฒันธรรมทอ้งถ่ิน มิ 
เพีทงจดัการเรีทนการสอนดา้นศาสนาเท่านั้น ระบบอุดมศึกษาเองคิรนหก้ารสนบัสนุนนนลกัษณะต่าง ๆ แก่
เพื่อนสถาบนัอุดมศึกษานนพื้นท่ี ซ่ึงมีทั้งสถาบนัของรัฐ สถาบนัเอกชน และิทิทาลทัชุมชน 
 8.1 การพฒันาอุดมศึกษานนเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหิดัชาทแดนภาคนต ้ตอ้งมองภาพริม 
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หลาทมิติ  ทั้งทางสังคม ศาสนา รระิติัศาสตรใ การเมือง ระบบการศึกษาิชิาโลกและ 
ศาสนาแบบคู่ขนาน 
 8.2 ดา้นการพฒันาเด็กเทาิชนและนกัศึกษา ตอ้งเร่งสร้างโอกาสดา้นการศึกษานหก้บัเทาิชนนห ้
สามารถเรีทนรู้ิชิาท่ีเช่ือมต่อกบัอาชีพ, พฒันาทกัษะทางภาษาโดทเฉพาะภาษาไทท ภาษาบาฮาซามาเลเซีท
และอินโดนีเซีท, พฒันาทกัษะดา้นิชิาการและิชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัิถีิชีิติ, ส่งเสริมการแลกเรล่ีทน
เทาิชนเพื่อเรีทนรู้พหุลกัษณใพหุิฒันธรรม, ส่งเสริมคิามเขา้นจสันติศึกษา 

8.3 ดา้นการพฒันาครูและบุคลากรนนพื้นท่ี อุดมศึกษาจ าเร็นตอ้งนหค้ิามส าคญัสูงทิง่นนการ 
พฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสังคมพหุลกัษณใ พหุิฒันธรรม ริมถึงการพฒันาระบบการเรีทน
การสอน ส่ือ ระบบเทคโนโลทสีารสนเทศเพื่อการเรีทนรู้, น าโครงการครูสหกิจแกรั้ญหาคิามขาดแคลนครู, 
เสริมสร้างคิามรู้และทกัษะอาชีพนหก้บัรระชาชนนนทอ้งถ่ิน,สร้างคิามเขา้นจนนการเช่ือมโทงิชิาการ
ิชิาชีพกบัศาสนาิฒันธรรม และส่งเสริมการเรีทนรู้ตลอดชีิติ 
             8.4  ดา้นการสร้างคิามเขม้แขง็นหส้ถาบนัอุดมศึกษา สร้างและพฒันาอาจารทใมหาิทิทาลทัและ 
ิทิทาลทัชุมชนท่ีมีคุณภาพโดทเง่ือนไขพิเศษ, ส่งเสริมการท างานนนระบบเครือข่าทอุดมศึกษาทั้งนนและนอก
พื้นท่ี, นชร้ระโทชนใอทา่งเหมาะสมจากเทคโนโลทสีารสนเทศและการส่ือสาร,จดันหมี้กองทุนพฒันา
อุดมศึกษาของพื้นท่ีเฉพาะ, เรีทนรู้จากรระสบการณใการบริหารการศึกษาพิเศษของรระเทศอ่ืน โดทเฉพาะ
สร้างคิามเช่ือมต่อแลกเรล่ีทนรระสบการณใกบัโลกมุสลิม 
             8.5 ดา้นการพฒันาการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซีทน เร่งพฒันาพื้นท่ีไรสู่คิามร่ิมมือนนภูมิภาคของ
อาเซีทน, Indonesia-Malaysia – Thailand Growth Triangle IMT-GT, Joint Development  Strategy - JDS, 
สร้างโอกาสนนการรระกอบอาชีพ การส่งออก และภาคบริการ กบัมาเลเซีท อาเซีทน และโลกมุสลิม , สร้าง
คิามเขม้แขง็ของิทิทาลทัชุมชนนหจ้ดัหลกัสูตรระทะสั้นและอนุรริญญาเพื่อผลิตแรงงานคิามรู้ 
(Knowledge workers) ร้อนภูมิภาค, เช่ือมโทงอุดมศึกษาไททกบัสถาบนัอุดมศึกษานนมาเลเซีท 
 

9.  แนวทางการพฒันา : โครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้ 
                    โครงสร้างพื้นฐานการเรีทนรู้ของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงเน้ือหาสาระและ 
โครงสร้างทางกาทภาพ ท่ีส าคญัมี 4 รระการ คือ 

- โครงสร้างหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อคิามตอ้งการของตลาดและสงัคมนนรัจจุบนัและอนาคต 
- สังคมสารสนเทศ สังคมฐานคิามรู้ ทรัพทากรการเรีทนรู้ 
- ระบบการเรีทนรู้ตลอดชีิติจะเร็นกลไกส าคญัของการพฒันาทรัพทากรมนุษทใ 

                 อุดมศึกษาตอ้งเขา้นจนทัส าคญัของเร้าหมาทและิธีิการ 
- ส่ิงแิดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการรฏิสัมพนัธใและการเรีทนรู้ 

 
โครงสร้างหลกัสูตรไม่ตอบสนองต่อคิามตอ้งการจากขอ้เทจ็จริงต่อไรน้ี 

- ภาคเอกชนระบุชดัเจนถึงคิามอ่อนดอ้ทของบณัฑิตทางดา้น 
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- ิชิาการ (คิามเขา้นจพื้นฐาน คิามลึกซ้ึง การรฏิบติัจริง) 
- ทกัษะอ่ืนๆ (การเขีทนการพูด ตรรก คิามคิด การส่ือ การแกรั้ญหา จริทธรรม 
    การเรีทนรู้ด้ิ ทตนเอง) 

- ผลจากโลกาภิิตันใ และ เทคโนโลทกีา้ิหนา้ ท่ีจะท านห้ิ ถีิชีิติ และิถีิการงานของ
บณัฑิตนนอนาคตเรล่ีทนไร การเรีทนรู้ศาสตรใเฉพาะทางทั้งิชิาชีพและิชิาการดงัท่ีด าเนินอทูน่นรัจจุบนั 
อาจไม่เพีทงพอต่อคิามอทูร่อดและการแข่งขนัของแรงงานนนอนาคต 

- สถาบนัอุดมศึกษาไททนนอดีตท่ีผา่นมา สร้างหลกัสูตรจ านินมากตามคิามตอ้งการของ 
สถาบนั โดทขาดการค านึงถึงผลลบดา้นการจา้งงาน คุณภาพของบณัฑิต หลาทแห่งขทาทหลกัสูตรทางดา้น
ิชิาชีพโดทขาดคิามพร้อม บณัฑิตจ านินมากขาดทกัษะชีิติและคิามรู้รอบนนศิลริิททาการท่ีจ าเร็นต่อ
การด ารงชีิติ 
 9.1 นอกเหนือจากการสนบัสนุนหลกัสูตรทางดา้นเทคนิค ิชิาการ ิชิาชีพแล้ิ  รัฐจะนห้การ
สนบัสนุนการศึกษานนหลกัสูตร “ศิลรศาสตรใ” (Liberal Arts Education) นนฐานะโครงสร้างพื้นฐานการ
เรีทนรู้ ทั้งนนลกัษณะหลกัสูตรเสริม เพิ่มเติม ทดแทน ตลอดจนการรรับเรล่ีทนพนัธกิจของบางสถาบนันห้
เร็นมหาิทิทาลทัดา้นศิลรศาสตรใเตม็รูรแบบนอกจากน้ีคิรออกแบบหลกัสูตรศิลรศาสตรในนทคุหลงั
อุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ท่ีสามารถรองรับคิามตอ้งการของคนรุ่นนหม่และตลาดแรงงาน 
เช่น ดนตรี ศิลระ  เทคโนโลทสีารสนเทศ Neuro Science การบริหารจดัการ พลงังานและส่ิงแิดลอ้ม
ิฒันธรรมและนกัคิดของโลก เร็นตน้ ริมทั้งค  านึงถึงการสนบัสนุนการศึกษาพิเศษนนรูรแบบต่าง ๆ 

9.2 อุดมศึกษาพฒันาและนชศ้กัทภาพทางดา้นเทคโนโลทีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อรองรับ 
นโทบาทเทคโนโลทสีารสนเทศและการส่ือสารของชาติ โดทเฉพาะอทา่งทิง่ททุธศาสตรใ e-Society, e-Industry, 
e-Commerce, e-Education, และ e-Government   มหาิทิทาลทั ซ่ึงมีคิามนกลชิ้ดและเร็นส่ินหน่ึงของ
ชุมชนจะช่ิทรัฐพฒันาระบบเทคโนโลทีสารสนเทศและการส่ือสารโดทเฉพาะอทา่งทิ่งกลไกท่ีจะเร็นหัิ นจหรือ
สมอง (Nervous system) ของการบริหารจดัการและการพฒันาชุมชน ขององคใกรรกครองส่ินทอ้งถ่ินทั่ิ รระเทศ 
 9.3 ทุกสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งนหค้ิามร่ิมมือนนการจดัเก็บขอ้มูลของตนเองท่ีทนัสมทัอทูเ่สมอ เพื่อ
น าไรสู่การิางแผนอุดมศึกษาท่ีมีพลิตั โดทศูนทใสถิติอุดมศึกษาเร็นหน่ิทกลางนนการจดัเก็บ รระมิล 
ิเิคราะหใ และน าขอ้มูลิเิคราะหในหห้น่ิทงานต่าง ๆ ท่ีเก่ีทิขอ้ง ริมทั้ง มหาิทิทาลทัเจา้ของขอ้มูลน าไรนช้
รระโทชนในนการิางแผนต่อไร    ทั้งน้ีการนหข้อ้มูลของสถาบนัคิรเร็นเง่ือนไขนนกระบินการจดัสรร
งบรระมาณ และการรระเมินคุณภาพ  นอกจากน้ีอุดมศึกษาจะตอ้งจดัระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการ
นหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศของมหาิทิทาลทั โดทผูเ้รีทนและผูร้กครองมีสิทธินนการเขา้ถึงขอ้มูลอุดมศึกษา
ท่ีมีคิามถูกตอ้งและทนัสมทั 
              9.4 รัฐคิรลงทุนสนบัสนุนการิจิทัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลทสีารสนเทศและการส่ือสาร
โดทเฉพาะอทา่งทิง่ทางดา้นเทคโนโลทฮีารใดแิรใ ซอฟตใแิรใ เน้ือหาสาระ อุตสาหกรรมระดบัชาติ การส่งออก 
ตลอดจนภูมิรัญญาชาิบา้น เพื่อพฒันาขีดคิามสามารถนนการแข่งขนัระดบัสากล และการพฒันาท่ีท ัง่ทนื 
              9.5 อุดมศึกษาคิรเร็นแหล่งเรีทนรู้ ิจิทั ทดลอง และสาธิตนนการรองรับผลกระทบเชิงลบ 
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(Discordance) อนัเน่ืองมาจากการนชเ้ทคโนโลทสีารสนเทศและการส่ือสาร 
9.6 จดัท ากรอบนโทบาทการพฒันาระบบ “การเรีทนรู้ตลอดชีิติ” ของอุดมศึกษา 
9.7 สร้างแรงจูงนจและการแข่งขนัเพื่อนห้อุดมศึกษาส่งเสริมการเรีทนรู้อทา่งกิา้งขิาง โดทน าส่ือ 

การเรีทนรู้ของมหาิทิทาลทัออกสู่สาธารณะ (Open courseware) ผา่นเครือข่าทอินเทอรใเน็ต  ซ่ึงนอกจากจะ
ท านหเ้กิดการรรับคุณภาพของส่ือการสอนโดทธรรมชาติแล้ิ  ทงัก่อนหเ้กิดนิตักรรมการเรีทนท่ี
รระกอบด้ิ ท 

- ระบบเริดของส่ือการเรีทนการสอน ท่ีจะท านหน้กัศึกษาสามารถเตรีทมคิามพร้อมก่อน
เขา้เรีทนไดน้นระบบ Anywhere-Anytime ท านหอ้าจารทใสามารถช่ิงชิงเิลานนชั้นเรีทนนหเ้กิดการสนทนา 
การแลกเรล่ีทน การไต่ถาม และการคิดนอกต ารา ไดม้ากข้ึนทิคูีณเกิดเร็นช่ิงเิลาคุณภาพ (Quality time) 
ของระบบการศึกษา 

- เริดโอกาสนหส่ื้อการสอนการเรีทนรู้ท่ีเร็นเลิศสามารถแพร่กระจาทและนชร้ระโทชนใทั่ิ  
รระเทศจากเดิมท่ีนชเ้พีทงไม่ก่ีคนนนหอ้งเรีทน เร็นรระโทชนใอทา่งทิง่โดทเฉพาะสถาบนัการศึกษาท่ีขาด
แคลนส่ือคิามรู้ ผลท่ีตามมาคือรฏิสัมพนัธใระหิา่งผูน้หส่ื้อและผูน้ชส่ื้อ 

9.8 สนบัสนุนการลงทุนและการบริหารจดัการนนการจดัระบบ “เครือข่าทห้องสมุดและแหล่ง 
เรีทนรู้” ของอุดมศึกษา ริมทั้งนิตักรรมเครือข่าทฯเพื่อการนชร้ระโทชนใสูงสุด ลดคิามซ ้ าซอ้น ส่งเสริม
การแลกเรล่ีทน โดทห้องสมุดและแหล่งเรีทนรู้เหล่าน้ีถือเร็นสมบติัสาธารณะเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน และสังคม
โดทริม นอกเหนือจากนชร้ระโทชนใภาทนนสถาบนั 
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ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม และ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ

กลยุทธ์ /มาตรการ

กลยุทธ์ 1. เพิ่มและพัฒนาอาจารย์ที่มศัีกยภาพให้เพียงพอ

มาตรการ 1 พฒันากระบวนการสรรหาอาจารย์

1. อาจารยผ์ูส้อนมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มาตรการ 2 พฒันาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นผูส้อนมืออาชีพ

เหมาะสมกบัพ้ืนฐานความรู้ของนกัศึกษา

2. หลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน กลยุทธ์ 2. สร้างความพร้อมและพัฒนา ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

3. มีศนูยฝึ์กทกัษะวิชาชีพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน มาตรการ 1 สนบัสนุนทรัพยากรการจดัการเรียนการสอนให้เพียงพอ

การสอน

4. มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรช่วยส่งเสริมการพฒันา กลยุทธ์ 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศกัยภาพของนกัศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา

จุดอ่อน (Weaknesses) มาตรการ 1 จดัหาและสนบัสนุนทรัพยากรส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษา

1. ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกของ มาตรการ 2 พฒันาระบบบริหารจดัการเรียนการสอน

อาจารยไ์มเ่ป็นไปตามเกณฑ์

โอกาส (Opportunities)

1. มีทรัพยากร สถานประกอบการในทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนการสอนและงานวิจยั

2. การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดโอกาส

ในการพฒันาทางดา้นการศึกษา

3. นโยบายของรัฐส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวให้มีการ

พฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสม

4. ความเจริญกา้วหนา้ของเศรษฐกิจชุมชนในทอ้งถ่ิน

อุปสรรค (Threats)

1. มีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรคลา้ยคลึง

กนัจ านวนมาก

2. ระบบคมนาคมไมเ่อ้ืออ านวยส าหรับนกัศึกษา

บทที่ 3  

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา

วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จุดแขง็  (Strengths)

      ด้านพฒันาคุณภาพการศึกษา

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์
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กลยุทธ์ / มาตรการ

กลยุทธ์ 1. พัฒนาและบริหารหลกัสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ

มาตรการ 1 พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั
1. มุง่เนน้นกัศึกษาให้เป็นนกัปฏิบติัสอดคลอ้งกบั มาตรการ 2 พฒันากระบวนการเรียนการสอน

อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

2. มีการฝึกทกัษะและประสบการณ์วิชาชีพจากการ กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มคีวามรู้ ความสามารถด้าน

ฝึกปฏิบติังานจริง วิชาการและทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน

3. มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรช่วยส่งเสริมการพฒันา มาตรการ 1 ส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมเสริมสมรรถนะดา้นวิชาชีพ

ศกัยภาพของนกัศึกษา แก่นกัศึกษา

4. มีศนูยฝึ์กทกัษะวิชาชีพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน 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

มีทุนการศึกษาต่ออยา่งเพียงพอ

อุปสรรค (Threats)

1. มีสถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรเพ่ิมมากข้ึน
2. พ้ืนฐานความรู้ของนกัศึกษาใหมแ่ตกต่างกนั

     ด้านพฒันาคุณภาพนักศึกษา

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็  (Strengths)
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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. บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนไมเ่พียงพอ มาตรการ 2 เร่งรัดการพฒันาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ

2. ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน

ของอาจารยไ์มเ่ป็นไปตามเกณฑ์

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ 3. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

1. หน่วยงานภายนอกมีทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อ วิชาชีพ ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง

และทุนสนบัสนุนงานวิจยั มาตรการ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัไดรั้บการพฒันาตามสายงาน

อุปสรรค (Threats)

1. หลกัสูตรระดบัปริญญาเอกท่ีเก่ียวขอ้งใน

ประเทศไทยมีนอ้ย

      ด้านพฒันาคุณภาพบุคลากร
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็ (Strengths)
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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. ประเด็นวิจยัไมส่นองตอบต่อนโยบายเร่งด่วน ท าให้

ไมไ่ดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ

      ด้านพฒันาคุณภาพงานวจิัย และบริการวชิาการ

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

อุปสรรค (Threats)

จุดแขง็  (Strengths)
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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 เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม

2. มีการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และพฒันาคุณภาพชีวิต

และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการจดัการเรียน มาตรการ 4 สร้างกิจกรรมร่วมกบัเครือขา่ยดา้นศิลปวฒันธรรม

การสอนทุกหลกัสูตร

3. หน่วยงานให้การสนบัสนุนงบประมาณ

ในการด าเนินการ

4. หน่วยงานมีนโยบายและแผนกลยทุธ์ดา้นการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ไมมี่ชมรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

โอกาส (Opportunities)

1. การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการ

แลกเปล่ียนวฒันธรรมและน าเสนอทาง

ดา้นศิลปวฒันธรรมมากข้ึน

อุปสรรค (Threats)

 -

      ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็  (Strengt)
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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. นกัศึกษาบางส่วนยงัไมเ่ขา้ใจบทบาทของตนเอง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา

2. ไมมี่เครือขา่ยดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

1. มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาช่วยสนบัสนุน

ส่งเสริมการพฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษา

อุปสรรค (Threats)

 -

      ด้านพฒันาการบริหารจัดการ

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

จุดแขง็  (Strengths)

โอกาส (Opportunities)
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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
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    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
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    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


