
 
 
 
 

 

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
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ค าน า 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  ได้บริหารงานภายใต้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตในระยะ  4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทาง นโยบาย แนวทางในการ
ด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและนโยบายด้าน
การศึกษาของประเทศ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน จึงได้ด าเนินการทบทวน นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ภายใต้
นโยบายและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในระยะ  4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  โดยการร่วมวิเคราะห์จาก
ฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และได้น าเสนอแผนกล
ยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯหัวหิน เพ่ือพิจารณา เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน ในช่วง 4 ปี ข้างหน้าต่อไป                  

 

                  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง   หัวหิน 

         9 กรกฎาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกนอกที่ตั้ง หัวหิน 

2561– 2564 
 

ปรัชญา 
เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน            

บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management) 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้
กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ 
 
พันธกิจ 
1. การผลิตบัณฑิต 
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 
3. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. การบริการวิชาการ 
 
ค่านิยมร่วม  

      ความเป็นสวนดุสิต ( SDU Spirit) ประกอบด้วย  
1. บุคลิกภาพดี  
2. อ่อนน้อมถ่อมตน 
3. แสดงความเป็นสวนดุสิต 
4. ด ารงตนอย่างมีคุณค่า 
5. ท างานด้วยความประณีต 

       6. เป็นผู้น า 
7. เสียสละเอ้ืออาทร  
8. รักและศรัทธามหาวิทยาลัย  
9. มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
 
 



สมรรถนะหลัก 
  การบริหารภายใต้การจัดการของข้อมูล  
 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
  การจัดการคุณภาพในทุกมิติ ทั้งมิติด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษา ด้านงานวิจัย ด้านบุคลากร ด้าน
การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์  

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ศูนย์ฯ หัวหินใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
การร่วมวิเคราะห์จากฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ฯ หัวหินทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ผลการวิเคราะห์
สรุปได้ดังนี้  

 
1. จุดแข็ง (Strengths) 
1.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจการบิน แห่งแรกของประเทศไทย 
1.2 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินเป็นอย่างดี  
1.3 มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทางด้านธุรกิจการบินที่เข้มแข็ง 

           1.5  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า บริหารงานด้วยการจัดการคุณภาพที่มุ่งสร้างความแตกต่างและ 
       โดดเด่น 
 1.6 ท าเลที่ตั้งใกล้แหล่งเรียนรู้ด้านธุรกิจการบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน บริษัทวิทยุการบิน 
 1.7 ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 
 1.8 มีแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้านสังคม / อารมณ์ (Soft Skills) ที่โดดเด่น 

 
2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

 2.1 บุคลากรสายวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัย และวุฒิปริญญาเอก จ านวนน้อย 
 2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการขาดความมั่นใจในความก้าวหน้าทางอาชีพ  
 

3. โอกาส ( Opportunities) 
 3.1 การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยและนโยบายภาครัฐที่ต้องการขยายท่าอากาศยาน 
      ของประเทศ ท าให้มีความต้องการใช้บัณฑิตด้านธุรกิจการบินเป็นอย่างมาก 
 3.2 การเติบโตด้านการท่องเที่ยวและปัจจัยเสริมด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 3.3 สถานประกอบการด้านธุรกิจการบินมีความต้องการใช้บัณฑิตด้านธุรกิจการบินเป็นอย่างมาก 
 3.4 รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 



4. อุปสรรค (Threats) 
 4.1 โครงสร้างของประชากรที่มีอัตราการเกิดน้อยลงส่งผลให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
 4.2 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนด้านธุรกิจการบินมากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 มีระบบกลไกในการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและ

ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของหลักสูตร 
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
1.3 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์โดดเด่น เน้นหลักสูตรบูรณาการ

ศาสตร์ และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Links) สอดคล้องกับความต้องการก าลัง
ของคนของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร และนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้น 

1.4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเฉพาะตอบสนอง
ต่อภาครัฐหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

1.5 ออกแบบหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความช านาญและพร้อมที่จะ
พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพรวมถึงมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือท างานได้หลากหลาย 
(Multitasking) 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency-based Education) 
2.2 แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือ (Strategic 

Partner) และเครือข่ายภายนอกเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีในการฝึกทักษะและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

2.3 สนับสนุนให้อาจารย์หลักสูตรอัตลักษณ์พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยการท างานในสถาน
ประกอบการจริง 

2.4 เสริมสร้างความเป็นสากล (Internationalization) ของหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับความเป็นไปของ
โลก (Global Dimensions)  

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหมท่ี่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี 
 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส าเร็จในการท างานและด ารงชีวิต 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนากลยุทธ์การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในเชิงรุกและปรับรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงผู้เรียนในยุคดิจิทัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย 

1.2 พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลด้านหลักสูตรและข้อมูลอื่นที่ถูกต้องและชัดเจน แก่นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนโดยการประเมินและคัดเลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงการใช้เครือข่ายนักศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนากระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม 

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) 
2.2 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร ตั้งแต่การ

พัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ระหว่างศึกษา และการรับเข้าท างานเมื่อจบการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning) 

2.3 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียน
การสอน หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษา 

2.4 ผลิตสื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้นักศึกษา 
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสอดรับกับระบบ Smart Classroom ของมหาวิทยาลัย และทัน
ต่อยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) 

2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษสอดแทรกในรายวิชา 
2.6 น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในลักษณะ Digital Education ให้

สามารถสืบค้นและเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เช่น MOOCs, On-line/Off-line 
Learning, E-Testing 

2.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงค์
และมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา และน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์จริง 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพ่ือสร้างความเป็นผู้น าที่

มีความแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแลนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
3.2 พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมีทักษะที่พร้อมใน

การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.3 สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) บนพื้นฐานความ

เป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม 
3.4 พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ ควบคู่กับการพัฒนา

ทักษะด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การตัดสินใจ 
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.5 ยกระดับสมรรถนะและประสบการณ์สากล ( International Competence and Experience) 
ของนักศึกษา สร้างระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษามีการติดตาม
และประเมินผลนักศึกษาเป็นรายบุคคลจนกระทั่งจบการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบที่ปรึกษาที่ช่วยดูแลนักศึกษาใน

รูปแบบที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต รวมถึงมีการติดตามดูแลหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

4.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือถ่ายถอดองค์ความรู้ระหว่างกัน สร้างความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจใน
สถาบัน 

4.3 ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน มีวิถีประชาธิปไตย 
ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา และ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบรูณาการเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และวิถีการด าเนินชีวิต 

4.5 เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริและสร้าง
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษา 

4.6 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนกองทุนเพ่ือการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย  
       เศรษฐกิจ ชมุชน สังคม และการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เพื่อจัด

กิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม 
1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินการวิจัย เช่น สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ

สารสนเทศ ฯลฯ 
1.4 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างศาสตร์สาขา ทั้งในสาขาอัตลักษณ์และสาขาอ่ืนตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพ่ือการน าไปต่อยอดทางวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปต่อยอดทางวิชาการได้ 
2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัยสู่สาธารณะเพ่ือการน าไปต่อยอดทางวิชาการใน

การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ไปถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย ชุมชนและ
สังคม 
แนวทางการพัฒนา 
3.1  ส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อการ  
      แก้ปัญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
3.2  ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ทีต่อบสนองต่อการ 
      แก้ปัญหา/ พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของ 
       มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ก าหนดทิศทางและกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่มีความชัดเจนระดับมหาวิทยาลัย และน า

ความรู้ความเชี่ยวชาญ ศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาของแต่ละคณะไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เกิดความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

1.2 ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวิชาการ 
1.3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบที่หลากหลายตามความ

เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 
1.4 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม 
1.5 ปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคม (Creating Social Value) แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้

นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาในลักษณะ CSR หรือกิจกรรม Social Enterprise เพ่ือน ารายได้ไป
พัฒนาชุมชนและสังคม 

 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดกิจกรรมบริการวิชาการ

เพ่ือให้สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงต่อความต้องการ 
2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับชุมชน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย สถาบันการศึกษา และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.3 สร้างความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้บริการวิชาการหรือจัดหลักสูตรอบรมที่

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความม่ันคงในอาชีพ และมุ่งม่ันสร้าง 
        ผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ทบทวนแผนอัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้สอดรับกับแนวโน้มแผนรับ

นักศึกษาและภารกิจภายใต้บทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
1.2 ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และวางแผนเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตฐาน 
1.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสมรรถนะ

บุคลากรสวนดุสิต  
1.4 จัดท าแนวทางการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

รวมถึง การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
1.5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมและสนับสนุน/กระตุ้นให้

บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ 
ให้ท างานกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ 

1.6 ปรับปรุงฐานข้อมูลบคุลากรเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส าหรับโลกอนาคต 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 จัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (SDU Professional Standards for Faculties) แนวทาง

พัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐาน ระบบติดตามผล และพัฒนาระบบการประเมินการสอน 
2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอกในศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการในอนาคต 
2.3 จัดท าระบบสมรรถนะบุคลากร การวัด และการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะบคุลากร ทุกสายงาน 
2.4 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้และสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับโลกอนาคต สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการท างานที่หลาย
หลายพร้อมรับงานใหม่ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมการท างาน และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2.5 สนับสนุนการท างานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ระหว่างหน่วยงานภายใน สร้าง
เครือข่ายในการท างานร่วมกันเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
รวมถึงสนับสนุนการให้บบุคลากรท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 



2.6 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพ่ือรักษาบุคลากรคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเชิดชูเกียรติส าหรับผู้ที่

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
การปลูกจิตส านึกรักองค์กร รวมถึงการสร้างสมดุลของการท างานและการใช้ชีวิต 

3.2 ส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) แก่บคุลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นสวนดุสิต 

3.3 ปรับปรุงระบบการจ้าง การให้รางวัล การเลิกจ้าง รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการท างานที่ปลอดภัยและเหมาะสมและครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท เพ่ือเสริมให้บุคลากรมี
ความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

3.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการการท างานและผสานการ
ท างานแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบท 
     มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มุ่งเน้นการบริหารงานแนวใหม่แบบเชิง
รุกที่ทันสมัย และปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็วและคล่องตัว 

1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย (SDU QA) 
และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบูรณา
การระบบคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการท างานประจ า 

1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และเครือข่าย ในทุกพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจ การยอมรับ ความร่วมมือ และความรับผิดชอบร่วมกันในการจัด
การศึกษา 

1.4 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมให้มีการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และการพัฒนางานของบุคลากร 
2.2 พัฒนารูปแบบและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและผ่าน

เครือข่ายให้มีความครอบคลุมทั่วถึง และสร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานที่ดีแก่บุคลลภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมเพ่ือสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ของนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร 

3.2 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและให้บริการที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 



3.3 ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการจัดการขยะ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) 
 

3.4 พัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน และก าหนดมาตรการเพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากภัยธรรมชาติโรคระบาด 
การชุมนุม เป็นต้น 

3.5 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการใช้พลังงานทดแทน 

3.6 พัฒนา/ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 
การวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธฉบับนี้ จะใชตัวบงชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เปนกลไกขับเคลื่อน 

การด าเนินงาน โดยระบบดังกลาวไดก าหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายตั้งแตปการศึกษา 2559 – 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ในลักษณะเปนระดับขั้นของ 
ความส าเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความส าเร็จตามวิสัยทัศนที่ก าหนดในแผนกลยุทธเมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบงชี้และคาเปาหมายจ าแนกตามยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การสงเสริมใหหลักสูตรพัฒนา 
ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ และเกณฑมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวของ 

รอยละ 90 ของหลักสูตรธุรกิจการบิน 
มีการด าเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้
ท่ีก าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7  
ขอ 7) 

รอยละ 95 ของหลักสูตรธุรกิจการบิน
มีการด าเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ 
ท่ีก าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 
7 ขอ 7) 
 

รอยละ 100 ของหลักสูตรธุรกิจการบิน 
มีการด าเนินงานใหเป็นไปตามตัวบงชี้ 
ท่ี ก  าหนดในหลั ก สูต ร (มคอ.2 
หมวด 7 ขอ 7) 

 

 รอยละ 70 ของหลักสูตรธุรกิจการบิน 
มีผลการประเมินคุณ ภาพในระดับดี
มากและบันทึกขอมูลในระบบ CHEQA 
Online ครบทุกขอ 

รอยละ 90 ของหลักสูตรธุรกิจการบิน 
มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี
ม าก  และบั น ทึก ข อมู ล ในระบบ 
CHEQA Online ครบทุกขอ 

-  

   ร้อยละ 80 ของหลักสูตรธุรกิจการบิน
ได้รับการเผยแพร่ในระบบ Thailand 
Quality Register (TQR) 

ร้อยละ 90 ของหลักสูตรธุรกิจการบิน
ได้รับการเผยแพร่ในระบบ Thailand 
Quality Register (TQR) 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2    การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองท่ีดี 

 เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส าเร็จในการท างานและการด ารงชีวิต 

ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การประเมินคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2559 มีงานท ารอยละ 82 
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาป
การศึกษา 2560 มีงานท ารอยละ 84 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาป
การศึกษา 2561 มีงานท ารอยละ 86 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2562 มีงานท ารอยละ 88 

ผู้ใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปการศึกษา 
2559 รอยละ 77 

ผูใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปการศึกษา 
2560 รอยละ 80 

ผูใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปการศึกษา 
2561 รอยละ 82 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปการศึกษา 
2562 รอยละ 85 

การสงเสริมการจัดการเรียนการ 
สอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active 
Learning) 

รอยละ 55 ของรายวิชาท้ังหมดในป
การศึกษา 2560 มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) 

รอยละ 60 ของรายวิชาท้ังหมดในป
การศึกษา 2561 มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) 

รอยละ 65 ของรายวิชาท้ังหมดในป
การศึกษา 2562 มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) 

รอยละ 70 ของรายวิชาท้ังหมดในป
การศึกษา 2563 มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) 

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
ระหวางการศึกษา/การฝก 
ประสบการณวิชาชีพ โดย 

นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณ์
วิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนดท่ีระบุไว
ใน มคอ.2 

นักศึกษาไดรับ การฝกประสบการณ์ 
วิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนดท่ีร ะบุ 
ไวใน มคอ.2 

นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนดท่ีระบุ 
ไวใน มคอ.2 

นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนดท่ีระบุไว
ใน มคอ.2 

การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมและ
การบริการวิชาการในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

หลักสูตรธุรกิจการบินมีระบบและ
กลไกในการประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม
และบริการวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน  

หลักสูตรมีการใชระบบและกลไกใน
การประยุกต ใช ศิลปวัฒนธรรมและ 
การบริการวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน  

หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร  ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
ศิลปวัฒนธรรม และการ   บริการ
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและ      
กลไกในการประยุกตใช้ศิลปวัฒนธรรม 
และการบริการวิชาการในการจัดการ
เรียนการสอน  

 ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือการบริการ
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน 
อยางน้อย 1 รายวิชา 

ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้    
ศิลปวัฒนธรรมและ/หรือการบริการ   
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน 
อยางนอย 2 รายวิชา 

ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือการบริการ
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน 
อยางน้อยหลักสูตรละ 3 รายวิชา 

ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือการบริการ
วิชาการในการจัด การเรียนการสอน 
อยางน้อยหลักสูตรละ 4 รายวิชา 

การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษใน
การสอน และผลิตสื่อการเรียน 

หลักสูตรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ท่ีเปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 

หลักสูตรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ท่ีเปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 

หลักสูตรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ท่ีเปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 

หลักสูตรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ท่ีเปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 

 



ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
- 3R8C 
- ภาษาอังกฤษ 
- SDU SPIRIT 
- สุขภาวะ 

ศูนย์ฯหัวหิน มีการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาซ่ึงครอบคลุมถึง 3R8C ความ
เปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุข
ภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์ฯหัวหิน มีการพัฒนาสมรรถนะ   
นักศึกษาซ่ึงครอบคลุมถึง 3R8C ความ
เป นสวนดุ สิ ต  ( SDU SPIRIT)  และ     
สุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์ฯหัวหิน มีการพัฒนาสมรรถนะ   
นักศึกษาซ่ึงครอบคลุมถึง 3R8C ความ
เป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุข 
ภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์ฯหัวหิน มีการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา ซ่ึงครอบคลุมถึง 3R8C ความ
เป นสวนดุ สิ ต  ( SDU SPIRIT)  และ     
สุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมิน 3R8C และความ     เป
น ส ว น ดุ สิ ต  ( SDU SPIRIT)  ข อ ง
หลักสูตรธุรกิจการบินมีคาคะแนนเท
ากับ 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผลการประเมนิ 3R8C และความ      
เป นสวนดุ สิ ต  ( SDU SPIRIT)  ของ
หลักสูตรธุรกิจการบินมีคาคะแนนเท
ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

ผลการประเมิ น 3R8C และความ 
เป น สวนดุ สิ ต (SDU SPIRIT) ของ 
หลักสูตรธุรกิจการบิน มีค่าคะแนน
เท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

ผลการประเมิ น 3R8C และความเปน 
ส ว น ดุ ส  ต  ( SDU SPIRIT)  ข อ ง   
หลักสูตรธุรกิจการบิน มีคาคะแนนเท
ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

หลักสูตรมีการเพิ่มสมรรถนะของ 
ผู เ รี ย นด า นภา ษ า อั ง กฤษ โ 
ดยบูรณาการกั บ ระบบการเรียนการ 
สอน และการเชื่อมโยงกับ สถาบั น 
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

หลักสูตรมีการเพิ่มสมรรถนะของ ผู 
เรียนดานภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ
กับระบบการเรียนการสอน และการ  
เชื่อมโยงกับสถาบันภาษาศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

หลักสูตรมีการเพิ่มสมรรถนะของผู 
เรียนดานภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ
กับระบบการเรียนการสอน และการ 
เชื่อมโยงกับ สถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

หลักสูตรมีการเพิ่ม สมรรถนะของผู 
เรียนดานภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ
กับระบบการเรียนการสอน และการ
เชื่อมโยงกับสถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

- - - นักศึกษารอยละ 100 สอบผานเกณฑ 
ภาษาอั งกฤษตาม ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

การสงเสริมใหนักศึกษาไดมี 
โอกาสแสดงศักยภาพทาง 
วิชาการและวิชาชีพในเวที 
ระดับชาติและนานาชาติ 

หลักสูตรธุรกิจการบินมีระบบสงเสริม
ให้นักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/
หรือได รับรางวัลทางวิชาการและ
วิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

หลักสูตรธุรกิจการบินมีระบบสงเสริม
ให้นักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/
หรือได รับรางวัลทางวิชาการและ
วิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

หลักสูตรธุรกิจการบินมีระบบสงเสริม
ให้นักศึกษาได แ สดงศักยภาพและ/
หรือได รับรางวัลทางวิชาการและ
วิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

หลักสูตรธุรกิจการบินมีระบบสงเสริม
ให้นักศึกษาได แสดงศักยภาพและ/
หรือได รับรางวัลทางวิชาการและ
วิชาชีพในเวทีระดับ ชาติและนานาชาติ 

ระบบการใหค าปรึกษาทาง 
วิชาการและการใชชีวิต 

หลักสูตรมีการให  ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

หลักสูตรมีการ ให ค าปรึ กษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

หลั กสู ต รมี การให ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

หลักสูตรมีการ ให ค าปรึ กษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

 



ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
ระบบการใหค าปรึกษาทาง 
วิชาการและการใชชีวิต 

หลักสูตรมีการ ให ค าปรึ กษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

หลักสูตรมีการใหค าปรึ กษาทาง 
วิชาการและการใชชีวิต กับนักศึกษา 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

หลั กสู ต รมี การให ค าปรึกษาทาง 
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

กหลั กสูต รมี การให ค  าปรึกษาทาง 
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึ กษา 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

การสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อ 
สรางความเขมแข็งของหลักสูตร 
 

จ านวนศิษย เกาท่ีเปนเครือขาย คิด   
เปนรอยละ 15 ของจ านวนศิษย เกา
ท้ังหมดของศูนย์การศึกษา นอกท่ีตั้ง
หัวหิน 

จ านวนศิษย เกาท่ีเปนเครือขาย คิด   
เปนรอยละ 20 ของจ านวนศิษย เกา
ท้ังหมดของศูนย์การศึกษา นอกท่ีตั้ง
หัวหิน 

จ านวนศิษย เก าท่ีเป นเครือข ายคิด    
เปนรอยละ 25 ของจ านวนศิษย เกา
ท้ังหมดของศูนย์การศึกษา นอกท่ีตั้ง
หัวหิน 

จ านวนศิษย เก าท่ีเป นเครือข ายคิด    
เปนรอยละ 30 ของจ านวนศิษย เกา
ท้ังหมดของศูนย์การศึกษา นอกท่ีตั้ง
หัวหิน 

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ  
เขมแข็งของหลักสูตรธุรกิจการบิน 
 

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ  
เขมแข็งของหลักสูตรธุรกิจการบิน  

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ  
เขมแข็งของหลักสูตรธุรกิจการบิน  

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ  
เขมแข็งของหลักสูตรธุรกิจการบิน 

การบริการหลังส าเร็จการศึกษา 
- ขอมูลขาวสาร 

มีการพัฒนาระบบการให บริการ
บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา 

มีระบบการใหบริการบัณฑิตหลังส าเร็จ
การศึกษา 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการ
จัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย หรือความตองการ
ของสังคม 

หลักสูตรธุรกิจการบินศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง หัวหิน มีระบบและกลไกการ
น างานวิจัยมายกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรธุรกิจการบินมีการน างานวิจัย
มายกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง 
 

หลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน มี
การน างานวิจัยมา    ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์ฯหัวหิน มี
การน างานวิจัยมา    ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

ศูนย์ฯหัวหิน มีผลงานวิจัยตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือท่ีเกี่ยวข
อง รอยละ 40 ของงานวิจัยท้ังหมด 

มี ผล ง านวิ จั ย ต ามอั ตลั กษณ์ ของ                 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเกี่ยวของ รอยละ                 
50 ของงานวิจัยท้ังหมด 

มี ผล ง านวิ จั ย ต ามอั ตลั กษณ์ ของ                 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเกี่ยวของ รอยละ                 
60 ของงานวิจัยท้ังหมด 

มี ผล ง านวิ จั ย ต ามอั ตลั กษณ์ ของ                 
มหาวิทยาลัยหรือท่ีเกี่ยวของ รอยละ                 
70 ของงานวิจัยท้ังหมด 

การบริหารจัดการงานวิจัย 
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสน-
เทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย 8 ดาน 

- -  

การส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์ 
เผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรม 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม ร้อยละ 
85 ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI 
group 1 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม ร้อยละ 
90 ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI 
group 1 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม ร้อยละ 
95 ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI 
group 1 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม ร้อยละ 
100 ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล 
TCI group 1 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีค่า   
h index ในฐานข้ อมู ล  ISI Web of 
Science หรือ Scopus เท่ากับ 4 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีค่า   
h index ในฐานข้ อมู ล  ISI Web of 
Science หรือ Scopus เท่ากับ 5 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีค่า   
h index ในฐานข้ อมู ล  ISI Web of 
Science หรือ Scopus เท่ากับ 6 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีค่า   
h index ในฐานข้ อมู ล  ISI Web of 
Science หรือ Scopus เท่ากับ 7 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4    การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การรวบรวมองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

- - - 

การบริการวิชาการโดยบูรณาการ
องค์ความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลับกับการ
จัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ   
เชี่ ยวชาญตามอัตลักษณของมหาวิทย 
าลัยผานกระบวนการบริการวิชาการ
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ   
เชี่ ยวชาญตามอัตลักษณของมหาวิทย 
าลัยผานกระบวนการบริการวิชาการ
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรู และความ   
เชี่ ยวชาญตามอัตลักษณของมหาวิทย 
าลัยผานกระบวนการบริการวิชาการ
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ   
เชี่ ยวชาญตามอัตลักษณของมหาวิทย 
าลัยผานกระบวนการบริการวิชาการ
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

การจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การบริการวิชาการ 

มีการใช้ทรัพยากรร วมกันระหว าง   
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

มีการใช้ทรัพยากรร วมกันระหว าง   
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

มีการใช้ทรัพยากรร วมกันระหว าง   
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

มีการใช้ทรัพยากรร วมกันระหว าง   
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อสนับสนุนนโยบาย
มหาวิทยาลัยหรือยุทธศาสตร์ชาติ 

จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ความรวมมือกับ หนวยงานภายนอก   
ร อยละ 10 ของโครงการบริก าร
วิชาการท้ังหมด 

จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ความรวมมือกับ หนวยงานภายนอก   
ร อยละ 15 ของโครงการบริก าร
วิชาการท้ังหมด 

จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ความรวมมือกับ หนวยงานภายนอก   
ร อยละ 20 ของโครงการบริก าร
วิชาการท้ังหมด 

จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ความรวมมือกับ หนวยงานภายนอก   
ร อยละ 25 ของโครงการบริก าร
วิชาการท้ังหมด 

การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริการวิชาการ 

- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีด ี

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีด ี

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีด ี

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มีความม่ันคงในอาชีพ และมุ่งม่ันสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย 

ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
 

รอยละ 40 ของอาจารย ประจ า ท้ัง 
หมดท่ีไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพไมต่ ากวา 18  
ชั่วโมงตอป 

รอยละ 50 ของอาจารย ประจ า ท้ัง 
หมดท่ีไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพไมต่ ากวา 18  
ชั่วโมงตอป 

รอยละ 60 ของอาจารย ประจ า ท้ัง 
หมดท่ีไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพไมต่ ากวา 18  
ชั่วโมงตอป 

รอยละ 70 ของอาจารยประจ า ท้ัง 
หมดท่ีไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพไมต่ ากวา 18  
ชั่วโมงตอป 

รอยละ 40 ของอาจารยประจ ามีผล
การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษเทากับ 
หรือเทียบเทา 600 คะแนน(TOEIC) 

รอยละ 60 ของอาจารยประจ ามีผล
การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษเทากับ 
หรือเทียบเทา 600 คะแนน(TOEIC) 

รอยละ 80 ของอาจารยประจ ามีผล
การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษเทากับ 
หรือเทียบเทา 600 คะแนน(TOEIC) 

รอยละ 100 ของอาจารยประจ ามีผล
การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษเทากับ 
หรือเทียบเทา 600 คะแนน(TOEIC) 

การสงเสริมการพัฒนาทักษะ 
ทางวิชาชีพใหแกอาจารยในการ 
ปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือตาม 
ขอก าหนดของแตละหนวยงาน 
ในหนวยงานภายในและองคการ
ภายนอก เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย ประจ าจ านวน 3 คน จาก
อาจารย์ประจ าท้ังหมดได้รับการสนับ 
สนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อ  
ก าหนดของแต ละหน่วยงาน  ใน
หน่วยงานภายในและองค์การภายนอก 

อาจารย ประจ าจ านวน 3 คน จาก
อาจารย์ประจ าท้ังหมดได้รับการสนับ 
สนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อ  
ก าหนดของแต ละหน่วยงาน  ใน
หน่วยงานภายในและองค์การภายนอก 

อาจารย ประจ าจ านวน 3 คน จาก
อาจารย์ประจ าท้ังหมดได้รับการสนับ 
สนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อ  
ก าหนดของแต ละหน่วยงาน  ใน
หน่วยงานภายในและองค์การภายนอก 

อาจารย ประจ าจ านวน 3 คน จาก
อาจารย์ประจ าท้ังหมดได้รับการสนับ 
สนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดย
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาหรือตามข้อ  
ก าหนดของแต ละหน่วยงาน  ใน
หน่วยงานภายในและองค์การภายนอก 

     
การสนับสนุนใหอาจารยจัดท า 
- บทความวิชาการ 
- ผลงานวิชาการวิชาการ 
- ต าแหนงทางวิชาการ 
- คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยประจ ารอยละ 10 ของอาจารย 
ประจ าท้ังหมดมีบทความวิชาการ หรือ
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจ ารอยละ 20 ของอาจารย 
ประจ าท้ังหมดมีบทความวิชาการ หรือ
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจ ารอยละ 25 ของอาจารย 
ประจ าท้ังหมดมีบทความวิชาการ หรือ
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจ ารอยละ 30 ของอาจารย 
ประจ าท้ังหมดมีบทความวิชาการ หรือ
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารย ประจ าด ารงต าแหน งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 1 คน 

อาจารย ประจ าด ารงต าแหน งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 1 คน 

อาจารย ประจ าด ารงต าแหน งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 1 คน 

อาจารย ประจ าด ารงต าแหน งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 1 คน 

รอยละ 18 ของอาจารยประจ าท้ังหมด
ท่ีมคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 35 ของอาจารยประจ าท้ังหมด
ท่ีมคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 36 ของอาจารยประจ าท้ังหมด
ท่ีมคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 37 ของอาจารยประจ าท้ังหมด
ท่ีมคุณวุฒิปริญญาเอก 

 



ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

รอยละ 40 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมด ท่ี ได รับการ เพิ่ มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไมต่ า
กวา 18 ชั่วโมงตอป 

รอยละ 50 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมด ท่ี ได รับการ เพิ่ มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไมต่ า
กวา 18 ชั่วโมงตอป 

รอยละ60 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมด ท่ี ได รับการ เพิ่ มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไมต่ า
กวา 18 ชั่วโมงตอป 

รอยละ 70 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมด ท่ี ได รับการ เพิ่ มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไมต่ า
กวา 18 ชั่วโมงตอป 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบข้าม
สายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมีการ
ปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมีการ
ปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมีการ
ปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมีการ
สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมีการ
ปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ความรู และการถายทอดงานในองค
การ 

มีระบบการถ่ ายทอดงานระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงาน 

บุคลากรร้อยละ 10 มีคู่มือปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

บุคลากรร้อยละ 20 มีคู่มือปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

บุคลากรร้อยละ 30 มีคู่มือปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
การจัดการคุณภาพการใช 
ทรัพยากรและงบประมาณ 

ศูนย์ฯหัวหิน สามารถเพิ่มอัตราการ 
ประหยัดพลังงานได รอยละ 10 

ศูนย์ฯหัวหิน สามารถเพิ่มอัตราการ 
ประหยัดพลังงานได รอยละ 15 

ศูนย์ฯหัวหิน สามารถเพิ่มอัตราการ 
ประหยัดพลังงานได รอยละ 20 

ศูนย์ฯหัวหิน สามารถเพิ่มอัตราการ 
ประหยัดพลังงานได รอยละ 25 

การสนับสนุนทรัพยากร 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเพียงพอตอระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเพียงพอตอระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเพียงพอตอระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเพียงพอตอระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


