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บทที ่ 1 
บทน า 

 
 วิทยาลัยทองสุขเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อแบ่งเบา
ภาระของภาครัฐ โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงพร้อมด้วย “คุณภาพ คุณวุฒิ และคุณธรรม” ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2538  โดยมี ดร.พรชัย  อรัณยกานนท์  เป็นผู้รับใดอนุญาต 
 ปัจจุบันวิทยาลัยทองสุขเปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า  16  ปี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่  30  ของ
ประเทศไทย  และมีการเปิดการเรียนการสอนตามล าดับหลักสูตรดังนี ้

ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 

ในปีการศึกษา 2539  ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ  2  ปีต่อเนื่อง (ภาคปกติ  ภาคค่ า/ภาคสมทบ) มี 5 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 

ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา และ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) 
ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4  ปี  (ภาคปกติ) 
ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร 

มหาบัณฑิต  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว อนามัย 
ปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็น 

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
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 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยทองสุขได้จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  
และเทคโนโลยีอยู่เสมอ 

 

ทิศทางในการพัฒนาวิทยาลัย 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยทองสุข 

ปรัชญา (Philosophy)  

วิทยาลัยทองสุข มีปรัชญา “มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม” คือ 
1) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ืออ านวยประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วม ในการเรียนการสอน การอภิปราย ซักถาม โต้ตอบ 
2) เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความพร้อม ในวิชาชีพที่ศึกษา และสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

3) เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณและคุณธรรมที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ร่วมกับอนุรักษ์ส่งเสริม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทย ร่วมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

ปณิธาน (Aspiration) 

 วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการผลิตบัณฑิตที่ เชี่ยวชาญทางด้าน
บริหารธุรกิจ  การปกครอง  กฎหมาย  สาธารณสุข  และนิเทศศาสตร์  มีศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยี
ทันสมัยเพื่อรองรับกับระบบเศรษฐกิจที่ก าลังเจริญก้าวหน้าไปสู่ระบบสากล วิทยาลัยทองสุขจึงได้มีปณิธานอัน
แน่วแน่ที่จะด ารงความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างสรรค์สังคม  และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เทคโนโลยี 
และภาษา อีกทั้งยังปลูกฝังให้บัณฑิต เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 
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วิสัยทัศน ์(Vision Statements) 

 วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันที่สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพได้
มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างระบบสารสนเทศที่จะเผยแพร่วิชาการทางเครือข่ายสู่ชุมชน  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนและปลูกฝังจิตส านึก  สร้างความเป็นผู้น าให้แก่นักศึกษาและประเทศชาติ เพื่อสนองนโยบายของ
ประเทศชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
อย่างแท้จริง ตลอดจนการบูรณาการด้านวิชาการให้มีมาตรฐานสากลสู่ความเป็นนานาชาติ (International) 
 

เป้าหมาย (Goal) 
   

วิทยาลัยทองสุข  มุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร  ให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล และเพิ่ม
บทบาทและศักยภาพของสถาบันเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จะไปสู่การพัฒนาด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยสืบต่อไป 

พันธกิจ (Mission Statements) 

วิทยาลัยทองสุขเป็นวิทยาลัยเอกชนขั้นอุดมศึกษา  วิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางปัญญา  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ มี 4  สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด    คณะนิเทศศาสตร์มี   1  
สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  คณะนิติศาสตร์ 1 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
นิติศาสตร์   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  มี  3  สาขาวิชาคือ   สาขาวิชาการบริหารการปกครอง    สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
 หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มี 3 หลักสูตร คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
 โดยหลักสูตรทั้งหมดสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  วิทยาลัยทองสุขได้ตระหนักถึงการ
การเผยแพร่วิชาการไปสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อกลางโดยมีพันธกิจที่ส าคัญ   ดังนี้ 
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 ด้านการผลิตบัณฑิต 

 วิทยาลัยทองสุขมีภารกิจหลักที่ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้บัณฑิตมี
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและด้านความเป็นผู้น า  ในการที่จะน าความรู้ไปประกอบอาชีพ อีกทั้งวิทยาลัยทองสุข
มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางปัญญาและมีงานท าได้หลายหลาก ตลอดจนน าความรู้ไปพัฒนาองค์กร  
และเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ควบคู่ไปกับวิชาการ มีการปรับการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดได้อย่างน้อย 3 
ภาษาเพื่อการติดต่อธุรกิจการค้า และได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบ 
โดยเน้นการเรียนในระบบ E-Learning เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้มุ่งพัฒนาทักษะของผู้เรียน และ
ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพ ซึ่งสามารถน าความรู้ไปพัฒนางานอาชีพ หรือเน้นการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษารักองค์กรและมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 

 ด้านการวิจัย 

 วิทยาลัยทองสุข  มุ่งการวิจัยและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสามารถแก้ปัญหาเป็น ซึ่งจะเป็นการ
น าไปสู่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย โดยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัย 
และต้องน าผลงานนั้นไปเผยแพร่ต่อชุมชน ในการวิจัยนั้นเป็นฐานการน าเอาวิชาการไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนโดยแท้จริง ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นสากลบนพื้นผลการวิจัย 
 

 ด้านการบริการทางวิชาการ 

 วิทยาลัยทองสุข  มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนและบริการทางวิชาการในรูปแบบที่
หลากหลาย  การให้บริการกับองค์กรต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่จะเผยแพร่
วิชาการการสู่สังคมรวมทั้งศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานโดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะจัด
กิจกรรมทางวิชาการหลากหลายแพร่ไปสู่ชุมชน  รวมทั้งการเผยแพร่การสอนในระบบสารสนเทศทาง Internet 
และร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเป็น
พันธมิตรทางวิชาการ 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 วิทยาลัยทองสุขได้ตระหนักถึงภาระส าคัญที่ต้องปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้ธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมโดย
มีโครงการต่างๆ ที่สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม แม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับอารยธรรมจากต่างประเทศเข้ามาแทรกแซง และ
มีบทบาทในการด ารงชีวิตประจ าวันต่อเยาวชนไทย วิทยาลัยทองสุขได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปลูกฝังและปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีความรัก มีความภูมิใจ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ธ ารงไว้สืบไป 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 วิทยาลัยทองสุขเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
(ทบวงมหาวิทยาลัย)       มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย   “คุณภาพ  คุณวุฒิ  และ
คุณธรรม”  ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้วิทยาลัยทองสุขมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มุ่งผลิตบัณฑิตโดยให้การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 

2. สนับสนุนส่งเสริม บริการสังคมในด้านการสัมมนา การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

3. สนับสนุนงานวิจัยและร่วมมือทางงวิชาการกับต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียน
การสอน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึงการรักษา  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

4. สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยส่งเสริม
ให้นักศึกษามีจิตส านึก มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความรักที่จะทะนุถนอม
และสร้างสรรค์มรดกไทยให้มีการคงอยู่และสืบทอดกันต่อๆ ไป 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 “จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และนโยบายสถานศึกษา  3  ดี (3D) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด” 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

“เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  และน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน” 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ด้านการพัฒนานักศึกษา 

“พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์” 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

“ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 “เป็นสถาบันวิชาการและวิชาชีพที่สมบูรณ์แบบ  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 “เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม” 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา” 
 
 
 
 
 

บทที ่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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 เพื่อให้การก าหนดทิศทางของวิทยาลัยทองสุขเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางของวิทยาลัยฯ
ดังต่อไปนี้ 
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 จุดแข็ง (strength) 
 (SWOT Analysis) 

1. จุดแข็ง (Strength) 

-  เป็นสถาบันเอกชนที่ตั้งมานาน และมีชื่อเสียงโดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการ 

-  มีระบบเทคโนโลยี  และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 

-  มีหลักสูตร / สาขาหลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน  

-  มีความโดดเด่น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
และมีการพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

-  คณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขา 

-  วิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น หรือ การประชุมในระดับต่าง ๆ เป็น
ประจ า 

-  รูปแบบการบริหารและการจัดองค์การ ท าให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 

-  มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงทางด้านกีฬามาเรียน 

-  มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ ได้รับการยอมรับ 

 

 

 

2. จุดอ่อน (Weakness) 

-  ผลงานวิชาการและการวิจัยยังมีน้อย 

-  บทบาทของคณาจารย์ประจ าในเชิงวิชาการต่อสังคมภายนอกมีน้อย 
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-  ไม่มีจุดเด่นที่แสดงถึงแบบการเรียนที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ 

-  สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนยังไม่เหมาะสม 

-  การบริการวิชาการยังน้อย การสนองตอบชุมชนยังไม่เพียงพอส่งผลให้ไม่เป็นที่รู้จัก
กว้างขวาง 

-  ขาดยุทธศาสตร์ด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาที่จูงใจผู้ที่จะเข้าเรียน 

-  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกในเชิงรุกไม่กว้างขวางเท่าที่ควร เช่น การแนะน า
เกี่ยวกับการเรียนการสอน รูปแบบ หรือสาขาที่เปิดสอน 

  
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 3.โอกาส (Opportunity) 

-  การเดินทาง และการคมนาคมสะดวก 

  -  สถานที่และสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 

-  ความต้องการเรียนของประชาชนในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมีจ านวนมาก 

-  กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
ท าให้มีโอกาสในการขยายการศึกษาให้กับประชาชนมากขึ้น 

-  รัฐบาลสนับสนุนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

- มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีการเชื่อมโยงด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-  มีเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน 

-  มีศิษย์เก่าจากหน่วยงานส าคัญต่าง ๆ เป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาจ านวนนักศึกษา
ต่อไปในอนาคต 

 
 4. อุปสรรค (Threat)  

-  มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศมีการแข่งขันมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเร่ือย ๆ 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน  
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-  ค่านิยมของนักเรียน และผู้ปกครองในการเลือกเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษายังเป็นรอง 
มหาวิทยาลัยของภาครัฐบาล 

-  การยอมรับคุณภาพบัณฑิตของตลาดแรงงานยังเป็นรองมหาวิทยาลัยของภาครัฐบาล 

-  เทคโนโลยีท าให้เกิดการศึกษาทางไกล ท าให้จ านวนนักศึกษาต่างจังหวัดเข้ามาเรียน 

ในวิทยาลัยส่วนกลางน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่ 3 
แผนยุทธศาสตรว์ทิยาลัยทองสุข พ.ศ.2553-2557 
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****************** 

ยุทธศาสตร์ดา้นการผลิตบัณฑิต 

 “จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และนโยบายสถานศึกษา  3  ดี (3D) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด” 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาหลักสูตร 

1. จัดหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ
แขนงต่างๆ 

2. จัดหลักสูตรให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น มีการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์   มี
การจัดบริการแก่นักศึกษาที่ครบถ้วน  

3. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ บัณฑิตที่จบการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ขยันหมั่นเพียร สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพในสาขาของตนและทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีความสามารถในการสร้างและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
2. การจัดการเรียนรู้ 

1. วิทยาลัยจัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาให้มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น มี
ต าแหน่งทางวิชาการและมีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์อย่างครบถ้วน มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

2. สนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 

3. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. พัฒนาระบบห้องสมุด  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม 
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3. ส่งเสริมผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบและกลไก
การบริการวิชาการแก่สังคม 

5. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิภาคจัดกิจกรรมและเผยแพร่การ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ สู่สังคม 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 

6. จัดระบบการบริหารจัดการทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 กลยุทธ์ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า  มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรมมุ่งและ
พัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์(Character Building) ของบัณฑิต 

2. จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน ที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนสภาวะของการเป็น
นักศึกษาสู่ผู้ท างาน  พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

3. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการ
ท างาน 

แผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
1.  สร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจน

ส าเร็จการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ของวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
1 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
2 มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการปฏิบัติงานจริง 
3 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการท างานร่วมกันและมีความรับผิดชอบ 
4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร 
5 มีบุคลิกภาพที่ดี 

2.  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้  บัณฑิตที่จบการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ขยันหมั่นเพียร สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาของตนและทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการ
ด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

3.  จัดให้มีระบบและกลไกพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิ ช า ชี พ 
ส อ ด คล้องต่อการท างานและความต้องการของสังคม 



แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยทองสุข 2553-2557 Page 13 

 

4.  จัดหลักสูตรให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น มีการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค ์ มีการจัดบริการแก่นักศึกษาที่ครบถ้วน 

5.  จัดให้มีกิจกรรมทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ทั้งด้าน
กระบวนการในการบูรณาการ และให้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และวิชาชีพ เช่น 

- โครงการปัจฉิมนิเทศ 
- โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ 
- โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
- โครงปลูกจิตส านึกทางจริยธรรม 
- โครงการอบรมแบบอย่างการด าเนินชีวิตที่ประสบความส าเร็จ 
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6.  จัดสรรงบประมาณและปรับปรุงด้านกายภาพและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามความต้องการอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 “เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  และน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน” 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ 
2. สนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาองค์กร 

อย่างเป็นระบบ 
                                                                   
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ผลิตงาน                      
                                                         ที่มีคุณภาพ 
 6.  น าผล                        ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 2.  น าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

แผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์ในการผลิต                         
2.  โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
                                                                    
4.  เผยแพร่งานวิจัยสถาบันและน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของ 

วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนานักศึกษา 

 “พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์” 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา  และกลยุทธ ์
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1. การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
 2. การพัฒนาการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 3. การพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 4. การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

แผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
1.  การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.  จัดท าโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
4.  จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ 
5.  จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
6.  จัดให้มีการประกาศข้อมูล  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

“ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
 1.  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยโดยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
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 2.  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 กลยุทธ์ 

1.  จัดกิจกรรมการแสดงเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยในวันส าคัญของวิทยาลัย  
เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
 2.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

แผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย  

2.  โครงการจัดบอร์ด “เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย” ฯลฯ 
3.  ขยายองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
4.  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ศิลปวัฒนธรรมโดยจัดโครงการ/กิจกรรม ให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคคลทั่วไป 

 5.  เสริมสร้างบุคลิกภาพและความคิดในการด าเนินชีวิตแบบไทยและสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นให้แก่
นักศึกษา และมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

 “เป็นสถาบันวิชาการและวิชาชีพที่สมบูรณ์แบบ  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี 
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2. ส่งเสริมให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม  และระบบสาระสนเทศ  เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหาร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนทุนส าหรับการศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าและบุคลากร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนทุนส าหรับการวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
5. สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขององค์การ  อาทิ  การจัดสัมมนาประจ าปี

ส าหรับบุคลากร  การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
 กลยุทธ์ 

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใช้ในการบริหารและการวางแผน   
การบริหารวิชาการ ตลอดจนบุคลากร เพื่อรวมงานบริหารทางด้านวิชาการและงานบริหารทางด้านฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ 
4. การปรับปรุง/แก้ไข/ซื้อใหม่เพิ่มเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
5. การปรับปรุง/เพิ่มเติมหนังสือใหม่ที่ทันสมัยเข้าห้องสมุด 
6. สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่  ทั้งในระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท 
7. สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์ประจ า  ทั้งในระดับปริญญาโท 
8. สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ประจ าทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
9. หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งภายนอกส าหรับอาจารย์ประจ าทั้งในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท 
10. จัดกิจกรรมสันทนาการส าหรับบุคลากรประจ าป ี
11. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ อาทิ วันขึ้นปีใหม่  วันเข้าพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 

 

แผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
1. ให้ทุนการศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่  ทั้งในระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท 
2. ให้ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์ประจ า  ทั้งในระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  
3.    จัดโครงการฝึกอบรม 
 -  ฝึกอบรมตามหลักสูตร 
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  -  จัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  -  จัดฝึกอบรมมีความรู้ด้าน IT 
  -  ส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ               
  -  ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และภาระงานในหน้าที่      
  -  กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร 
  -  กิจกรรมกีฬาบุคลากร 
  -  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
  -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพการศึกษา 
  -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

4.    จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการวิจัยให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 
5.    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ประชุมและฝึกอบรมด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6.     เพิ่ม บรรจ ุสรรหาบุคลากรประจ าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม 

 “เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม” 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
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1. ให้การบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ สร้างประโยชน์
และมีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม 

2. สร้างเสริมทักษะและเพิ่มประสบการณ์อาจารย์สู่การปฏิบัติ 
3. บูรณาการสู่การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติและพัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 
1.มีหน่วยงานบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โดยมุ่งพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพในการบริการ

วิชาการที่มีประสิทธิภาพแก่ชุมชน สังคมผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. ส่งเสริมให้งานบริการวิชาการสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมบุคลากรและวิทยาลัย 

แผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
1.                  น                และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2.  โครงการอบรมความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
3.                                และประสบการณ์ต่าง ๆ ส าหรับการวิจัย 
4.  อาจารย์เป็นที่ปรึกษา  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก 
5.  โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการแก่สังคม 
6.  โครงการอบรมด้านกฎระเบียบ และแนวทางการด าเนินโครงการบริการวิชาการ และเทคนิคการ

ให้บริการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ 
7.  ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการเพื่อให้ได้แนวคิดเพื่อน ามาปรับปรุงให้บริการ

วิชาการ 
 8.  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส่งประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 9.  พัฒนา web site งานบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานด้านการบริการวิชาการ และเป็น
ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านบริการวิชาการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา” 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา 
1.  เพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เปนสวนหนึ่งในการบริหารงาน  ท าให้ระบบงานทุก

ระบบสามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  
2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 กลยุทธ์ 

1. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรม นักศึกษาและมีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

แผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 1.  ติดตั้งระบบ กลไก เคร่ืองมือ การประกันคุณภาพการศึกษาให้ทุกหน่วยงาน และทดสอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆจนถึงการตรวจสอบคุณภาพ 
 2.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน การควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.  ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ  สกอ.  
สมศ. ที่มีการปรับปรุงใหม่ 
 5.  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน และระดับวิทยาลัย 
 6.  ด าเนินการและรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจากองค์กร/หน่วยงานภายนอกสถาบัน 
 7.  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลตรวจสอบภายในและนอก 
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ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และนโยบาย
สถานศึกษา  3  ดี (3D) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

บัณฑิตมีคุณภาพ  มีคุณลักษณะ
พึงประสงค์  มีความรู้
ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และมีทักษะตามความ
ต้องการของผู้จ้างงานและสังคม 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะเป็นผู้น า  มี
ความสามารถในการ
แข่งขัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมมุ่งและพัฒนา
คุณลักษณะพึงประสงค์
(Character Building) ของ
บัณฑิต 

1.  ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

- 70 80 100 100 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

2.  จ านวนนักศึกษาที่จบ
การศึกษาร้อยละของ
จ านวนทั้งหมด 

- 70 80 90 100 

3.  ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

 2.  จัดหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุน ที่เอ้ือต่อการ
เปลี่ยนสภาวะของการ
เป็นนักศึกษาสู่ผู้ท างาน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
พร้อมทั้งจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพสนอง
นโยบายสถานศึกษา  3  ดี 
(3D) ของรัฐบาล 

1.  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

10 10 10 10 10 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

2.  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่จัดและส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกับ
สถาบันและองค์กรอ่ืน 
ๆ 

10 15 15 20 20 

3.  ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้งานท าและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

60 65 70 75 80 

4.  ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

 3. ส่งเสริมนักศึกษาให้มี
ประสบการณ์ด้านวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อให้
นักศึกษาพร้อมก้าวสู่โลก
แห่งการท างาน 

1.  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างคณะวิชา
และหน่วงานเพื่อการ
พัฒนาและสร้าง
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้สู่การปฎิบัติใน
วิทยาลัยฯ 

20 20 20 20 20 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

2.  จ านวนงบประมาณที่
ใช้ในการปรับปรุงด้าน
กายภาพและอุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัต ิ

0.5 
ลบ. 

0.7 
ลบ. 

1.0 
ลบ. 

1.2 
ลบ. 

1.5 
ลบ. 

ส านักบริหาร/
ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  และน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

ศักยภาพบุคลากรในการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  น า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดผลตามนโยบายของ
วิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. มีคุณภาพ
เป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งทาง
ความคิดของสังคม 

1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
คณาจารย์มีศักยภาพ
ในการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

1.  ร้อยละของคณาจารย์ที่
เขา้อบรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

- 50 50 50 50 ศูนย์วิจัย/คณะ
วิชา 

 

2.  งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อคณะ/
สาขาวิชา 

1 1 1 1 1   

3.  ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ได้รับทุนผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 

20 20 30 30 40   

4.  ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ได้รับทุนผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน 

10 10 10 10 10   
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

 2.  น าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.  จ านวนโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการ
วิจัย 

5 5 5 5 5 ศูนย์วิจัย/คณะ
วิชา 

 

2.  จ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่หรือน าไปใน
ประโยชน์ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติต่อ
คณะ/สาขาวิชา 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน  
และจัดกิจกรรมที่สร้างองค์
ความรู้แก่ผู้เรียน  ส่งเสริมยก
ย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

1.  จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.  นักศึกษาชั้นปีที่  1  ปี
การศึกษา 2553-2557 ที่เข้าเรียน
มีพื้นฐานก่อนเรียนในระดับดี 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิต
วิทยาลัย/ฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 

2.  ร้อยละของนักศึกษาที่มีผล
การเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00  และมี
เกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้น 

70 75 75 80 80 

3.  ร้อยละของนักศึกษามีความ
พึงพอใจที่ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการ 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 

2.  ปรับสภาพ 
แวดล้อมและปัจจัย
การเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

1.  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

100 100 100 100 100 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิต
วิทยาลัย/ฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 

2.  จ านวนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 

3.  จ านวนเงินที่ใช้ในการ
ปรับปรุงทัศนียภาพ 

0.5 
ลบ. 

0.7 
ลบ. 

1.0 
ลบ. 

1.2 
ลบ. 

1.5 
ลบ. 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

 3.  จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้พอเพียงและมี
ระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

1.  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

80 80 80 80 80 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

2.  ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อการ
ปฏิบัติงานและได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 

4.  ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะคณาจารย์และ
บุคลาการสายสนับสนุน
ให้มีขีดความสามารถสูง 

1.  ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อขีด
ความสามารถของ
อาจารย์อยู่ในระดับดี 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

2.  ร้อยละของคณาจารย์
ที่ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนา
ความรู้ 

70 75 75 80 80 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Goal) 
กลยุทธ์ 

(Strategies) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริม  พัฒนา
และเพิ่มคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.  สืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  โดย
ส่งเสริม  สนับสนุนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่ 

1.  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ์  
พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

5 10 15 20 25 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม 

 

2.  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
อนุรักษณ์  พัฒนาและ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม 

500,0
00 

500,0
00 

500,0
00 

500,0
00 

500,0
00 

2.  พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการงาน
ด้านท านบุ ารุงศิลปะ  
วัฒนธรรม  และสร้าง
ส านึกการเรียนรู้ทาง
สังคมด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมในระดับชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ 

1.  จ านวนโครงการที่มี
นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการ 

5 10 15 20 25 ส านักวิชาการ/
คณะวิชา/
บัณฑิตวิทยาลัย/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม 

 

2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 

80 80 80 80 80 

3.  ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าเป็นสมาชิกชมรม
ศิลปวัฒนธรรม 

10 15 20 20 20 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 เป็นสถาบันวิชาการและวิชาชีพที่สมบูรณ์แบบ  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

มุ่งมั่นพัฒนาสถาบันให้เป็น
สถาบันทางวิชาการและวิชาชีพมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

1.  เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 
2.  ส่งเสริมให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เพิ่มเติม  และระบบ
สารสนเทศ 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนส าหรับการศึกษาต่อ
ของอาจารย์ประจ าและ
บุคลากร 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนส าหรับการวิจัย 
 

1.  ร้อยละของทุนวิจัย
ต่อจ านวนอาจารย์ 

80 80 80 80 80 ส านักงาน
อธิการบดี/
ส านักวิชาการ
และวางแผน 

 

2.  จ านวนโครงการต่อปี
ที่ส่งบุคลากรเข้าร่วม 

30 30 30 30 30 

3.  จ านวนอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ 

3 3 3 3 3 

4.  จ านวนร้อยละของ
บุคลากรที่ส่งเข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ทางด้านต่าง ๆ 

70 70 70 70 70 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

เพิ่มศักยภาพการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
สร้างประโยชน์  และมีคุณค่า
ต่อวิทยาลัย  ชุมชน  และ
สังคม 

1.  มีหน่วยงานบริการ
วิชาการเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้โดยมุ่งพัฒนา
ระบบและเพิ่มศักยภาพ
ในการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพแก่ชุมชน  
สังคม  ผ่านการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1.  หน่วยงานเพื่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1 1 1 1 1 ส านักวิชาการ
และวางแผน 

 

2.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน  เป็นที่ปรึกษา  
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการ
วิชาการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า 

70 70 70 70 70 

3.  ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น  ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

20 25 30 100 100 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

 2.  ส่งเสริมให้งานบริการ
วิชาการสร้างประโยชน์
และมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม  
บุคลากร  และวิทยาลัยฯ 

1.  ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
ท้องถิ่น  ประเทศชาติ  
และนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า 

20 25 30 100 100 ส านักวิชาการ
และวางแผน 

 

2.  ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

1.  มีการก าหนดนโยบายและ
ให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน  ภายใต้การมีส่วน
ร่วมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

1.  แผนกลยุทธ์ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แผน 
ปฏิบตัิ
การ 
ประ
จ า 
ป ี

แผน 
ปฏิบตัิ
การ 
ประ
จ า 
ป ี

แผน 
ปฏิบตัิ
การ 
ประ
จ า 
ป ี

แผน 
ปฏิบตัิ
การ 
ประ
จ า 
ป ี

แผน 
ปฏิบตัิ
การ 
ประ
จ า 
ป ี

ส านกัวิชาการ
และวางแผน/
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 

2.  จัดท าระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของวิทยาลัย 

1.  ร้อยละของบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เข้าร่วม
อบรม 

70 70 70 70 70 

2.  จ านวนกิจกรรม/
โครงการของงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5 5 5 5 5 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย (Target) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

 3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้กับกิจกรรม 

นักศึกษาและมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย 

1.  ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

70 70 70 70 70 ส านักวิชาการ
และวางแผน/
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 

2.  จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10 10 10 10 10 

 
 


