


 

คํานํา 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิฉบับน้ี

จัดทําข้ึนภายใต้เง่ือนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กําหนดให้ส่วนราชการ 

ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน 

เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการประจําปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดขึ้น และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 27 (3) ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ว่า “จัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย” อีกทั้งแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําขึ้นภายใต้

กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ได้นําแนวทาง   

การพัฒนาโดยยึดนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาคุณภาพ 

ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดัน     

ให้การดําเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ตอบสนองทิศการการพัฒนามหาวิทยาลัย    

ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กําหนด เกิดผลสัมฤทธ์ิและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่นําไปสู่คุณภาพ 

และมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติต่อไป 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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แผนปฏบิัตริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ
 

1. หลักการและเหตุผล 

การวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุและกําหนดแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานข้อมูลรอบด้าน 

อย่างเป็นระบบ การจัดทําแผนกลยุทธ์มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เน่ืองจากการบริหาร 

มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาและการดําเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตลอดจนแผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่ผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง” เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเอกลักษณ์ “แหล่งเรียนรู้ 

ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี” และอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” บนฐานการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการ 

จากเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้ดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ดําเนินการตามกระบวนการ ประกอบด้วย การประชุม

เพ่ือทบทวนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและเป็นกรอบในการกําหนดกิจกรรมให้สอดรับ เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพ่ือเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

2. วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัยช้ันนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง 

3. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ                     

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               

4. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม         

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



 

4. ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และก าลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ 

และนานาชาติ 
2. เสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย    

ของประเทศ 
3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้ 

5. โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ

ส านักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองคลัง

กองนโยบายและแผน

กองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนานักศึกษา

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี

ส านักคุณภาพ
การศึกษา

คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์

สถาบัน

วิจัยและพัฒนา

ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

ส านักงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ :                 ส่วนราชการที่จัดตั้งโดย พ.ร.บ./ 
                               กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง 
 

                         ส่วนราชการที่จัดตั้งเป็นการภายใน 

                               โดยสภามหาวิทยาลยั 
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ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

1. การผลิตบณัฑิต

1.1 คุณภาพบณัฑิต

ตัวชี้วดัที่ 1.1.1 ร้อยละของบณัฑิตนักปฏบิติัได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ≥80

ตัวชี้วดัที่ 1.1.2 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตนักปฏบิติั ≥84

ตัวชี้วดัที่ 1.1.3 ร้อยละของบณัฑิตนักปฏบิติัได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา ≥74

ตัวชี้วดัที่ 1.1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ≥75

ตัวชี้วดัที่ 1.1.5 ร้อยละของนักศึกษาปสุีดทา้ยที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางวชิาชีพ ≥75

ตัวชี้วดัที่ 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาปสุีดทา้ยสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน IT ≥75

ตัวชี้วดัที่ 1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาปสุีดทา้ยสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

≥75

ตัวชี้วดัที่ 1.1.8 ร้อยละของนักศึกษาที่พน้สภาพการเปน็นักศึกษา ≤5

1.2  คุณภาพอาจารย์

ตัวชี้วดัที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวฒิุปริญญาเอก 18

ตัวชี้วดัที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวชิาการต้ังแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30

ตัวชี้วดัที่ 1.2.3 ร้อยละค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ≥80

1.3 หลักสูตรและทรพัยากรการเรยีนรู้

ตัวชี้วดัที่ 1.3.1 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของผู้เรียนต่อคุณภาพหอ้งเรียนหอ้งปฏบิติัการ ทรัพยากรการเรียนรู้

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

≥80

ตัวชี้วดัที่ 1.3.2 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของบคุลากรนักศึกษา ต่อการพฒันาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ 

และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลัย

≥80

ตัวชี้วดัที่ 2.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยกลุ่มสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ (ร้อยละ 30 ขึ้นไป คะแนน 5)

≥30

ตัวชี้วดัที่ 2.2 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ (ร้อยละ 20 ขึ้นไป คะแนน 5)

≥20

ตัวชี้วดัที่ 2.3 จ านวนงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์ 80

ตัวชี้วดัที่ 2.4 เงินสนับสนุนงาน วจิัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คน/ปี 60,000

6. ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายตวัชี้วัด ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

6.1 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 32 ตัวชี้วัด

2. การวิจัย
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ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

6.1 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 32 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดัที่ 2.5 เงินสนับสนุนงาน วจิัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ปี 25,000

ตัวชี้วดัที่ 2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่น าผลงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ 35

ตัวชี้วดัที่ 2.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่น าผลงาน วจิัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในเชิง

สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์

14

ตัวชี้วดัที่ 3.1 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพ 80

ตัวชี้วดัที่ 3.2 รายได้จากการบริการวชิาการในรอบ 1 ปี 40,000,000

ตัวชี้วดัที่ 4.1 ร้อยละของความรู้เฉล่ียที่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม

≥80

ตัวชี้วดัที่ 4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและส่ิงแวดล้อม

ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

10

ตัวชี้วดัที่ 4.3 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและส่ิงแวดล้อม

≥80

ตัวชี้วดัที่ 5.1.1 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจของอาจารย์และบคุลากรในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย ≥80

ตัวชี้วดัที่ 5.1.2 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพนูความรู้ประสบการณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี ≥80

ตัวชี้วดัที่ 5.1.3 ร้อยละของความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ≥60

ตัวชี้วดัที่ 5.1.4 ร้อยละความส าเร็จการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 96

ตัวชี้วดัที่ 5.1.5 จ านวนโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลัยกับสถาบนัการศึกษาหรือองค์กรประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน

≥2

ตัวชี้วดัที่ 5.2.1 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบคุลากร ≥80

ตัวชี้วดัที่ 5.2.2 จ านวนงานวจิัยสถาบนัในรอบ 1 ปี 25

5. การบรหิารจัดการและการปฏบิตัิงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

5.1 การบรหิารจัดการ

5.2 การปฏบิตัิงานสนับสนุน

3. การบรกิารวิชาการ

4. การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ร้อยละของบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประเภทวชิาชีพและปฏบิติัการที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

0

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประเภทวชิาชีพ

และปฏบิติัการ

0

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.1.1 จ านวนหลักสูตรประเภทวชิาชีพและปฏบิติัการตอบสนองความต้องการของ

สถานประกอบการ

4

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.1.2 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรประเภทวชิาชีพและปฏบิติัการ 960

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.2.1 จ านวนหอ้งปฏบิติัการและโรงฝึกงานที่ได้รับการพฒันาครุภณัฑ์ที่เพยีงพอต่อการฝึก

ภาคปฏบิติัของนักศึกษา

6

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.2.2 จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ 24

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.2.3 จ านวนคณาจารย์ที่แสดงศักยภาพทางวชิาการและวชิาชีพผ่านโครงการ Talent Mobility 5

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.3.1 จ านวนหลักสูตรเพื่อการพฒันาทกัษะด้าน Soft Skills และทกัษะการท างาน

ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา

2

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมินทกัษะด้าน Soft Skills และทกัษะการท างาน

ในศตวรรษที่ 21

70

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.4.1 จ านวนหลักสูตรเตรียมวชิาชีพ 2

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 1.4.2 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวชิาชีพ 120

6.2 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 41 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพบณัฑิตนักปฏบิตัิ และก าลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏบิตัิการใหม้ีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรบั

ในระดับชาติ และนานาชาติ

เปา้ประสงค์ที่ 1.1 บณัฑิตนักปฏบิตัิ และก าลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏบิตัิการตามความต้องการของสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏบิตัิการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรเตรยีมวิชาชีพเพ่ือเปน็ฐานในการผลิตบณัฑิตนักปฏบิตัิ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทรพัยากรการจัดการศึกษาเพ่ือรองรบัการผลิตบณัฑิตนักปฏบิตัิ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา Soft Skill และทกัษะการท างานในศตวรรษที่ 21 ใหกั้บนักศึกษา
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ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

6.2 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 41 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 2.1 จ านวนบณัฑิตด้านวชิาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ 0

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 2.2 จ านวนก าลังคนที่ได้รับการพฒันาด้านวชิาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม

เปา้หมายของประเทศ (Non-degree)

300

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 2.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ 2

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 2.1.2 จ านวนหลักสูตรระยะส้ันที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมาย

ของประเทศ

2

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 2.1.3 จ านวนนักศึกษาที่ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ 60

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 2.2.1 จ านวนหอ้งปฏบิติัการที่ได้รับการพฒันาใหเ้ปน็ศูนย์ความเปน็เลิศ 0

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 2.2.2 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพฒันาด้านวชิาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการผลิต

ก าลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ

10

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 2.3.1 จ านวนพนัธมิตรหลักที่ร่วมจัดการศึกษากับมหาวทิยาลัย 2

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 3.1 จ านวนผลงานเทคโนโลยี วจิัย และนวตักรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 3.2 จ านวนรายได้ที่ได้รับจากการพฒันาเทคโนโลยี วจิัย และนวตักรรม 0

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.1.1 จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพ ์เผยแพร่ 30 

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.1.2 จ านวนการประชุมทางวชิาการ ระดับชาติ/นานาชาติ 1 

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.1.3 จ านวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานวจิัย 1 

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รับการพฒันา 20 

เปา้ประสงค์ที่ 3.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศได้น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาทรพัยากรการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมาย

ของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.3 สรา้งความรว่มมือกับพันธมิตรหลัก (Key-partner) ในการผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรบั

อุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสรมิสรา้งและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมาย

ของประเทศ

เปา้ประสงค์ที่ 2.1 ก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศเพ่ิมขึ้น

6



ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

6.2 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 41 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.2.1 จ านวนโครงการพฒันาเทคโนโลยี วจิัย และนวตักรรม เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 3

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.2.2 จ านวนผลงานเทคโนโลยี วจิัย และนวตักรรม ที่สร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญและสามารถ

ต่อยอดได้

4

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.3.1 จ านวนพนัธมิตรหลักที่ร่วมพฒันาเทคโนโลยี วจิัยและนวตักรรม 2

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 3.3.2 จ านวนโครงการพฒันาเทคโนโลยี วจิัยและนวตักรรม ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ

จากแหล่งทนุภายนอก

3

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 4.1 จ านวนผลงานตามพนัธกิจสัมพนัธม์หาวทิยาลัยกับสังคม 3

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 4.2 จ านวนวสิาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดขึ้นจากผลงานของมหาวทิยาลัย 1

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 4.1.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพฒันาการจัดเก็บสารสนเทศด้านทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ 

ภมูิปญัญาและวฒันธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ โดยบรูณาการการท างานของหน่วยงานในมหาวทิยาลัย

7

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 4.1.2 จ านวนคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวทิยาลัย เช่น (แม่พมิพ ์

อุตสาหกรรมเกษตร) ที่ใหบ้ริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีรายได้

1

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 4.2.1 จ านวนหน่วยงาน/ชุมชน ที่เปน็เครือข่ายความร่วมมือด้านพนัธกิจสัมพนัธก์ับมหาวทิยาลัย 8

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 4.2.2 จ านวนพนัธกิจสัมพนัธท์ี่มีการด าเนินการอย่างเปน็ระบบ 6

เปา้ประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยเปน็ที่พ่ึง ของชุมชน และสังคม

เปา้ประสงค์ที่ 4.2 เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย ภายใต้สังคมแหง่การเรยีนรู้

กลยุทธ์ที่ 4.1 สรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ที่ 4.2 สรา้งพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสรมิ ผลักดันใหน้ าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และสรา้งความมั่นคงแก่สังคม

กลยุทธ์ที่ 3.3 สรา้งการมีส่วนรว่มในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key-partner)

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสรมิและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

7



ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

6.2 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 41 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 4.3.1 จ านวนโครงการที่สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง

4

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 4.3.2 จ านวนศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีการใหค้วามรู้อย่าง

ต่อเนื่อง

1

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิข์องความส าเร็จของกลยุทธด้์านการบริหารจัดการ ร้อยละ 65

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ผลสัมฤทธิข์องความส าเร็จตามภารกิจหลักของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 70

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.1.1 จ านวนของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการทบทวน/ปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้าง

การบริหาร

3

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.2.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพนัธกิจหลักที่ได้รับการปรับปรุง/พฒันา

และน ามาใช้อย่างต่อเนื่อง

1

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.3.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธ ิ(รายได้หลังหกัค่าใช้จ่าย) (ที่มิใช่รายได้จากงบประมาณ

แผ่นดินจากปงีบประมาณก่อน)

ร้อยละ 5

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.4.1 จ านวนผลงานที่ หน่วยงาน บคุลากร นักศึกษา สร้างชื่อเสียงใหม้หาวทิยาลัย

ในด้านต่างๆ (กิจกรรม โครงการ รางวลัฯ)

15

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปฏริปูระบบการบรหิารหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ รองรบัการเปลี่ยนแปลงและเตรยีมความพรอ้ม

เข้าสู่การเปน็มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั

กลยุทธ์ที่ 4.3 สนองงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิหรอืใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 บรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและบรหิารจัดการตนเองได้

เปา้ประสงค์ที่ 5.1 มีการบรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงและบรหิารจัดการตนเองได้

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการสู่การเปน็มหาวิทยาลัยดิจิทลั (Digital University)

กลยุทธ์ที่ 5.3 บรหิารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้

กลยุทธ์ที่ 5.4 สื่อสารองค์กรใหเ้ปน็ที่รูจ้ักและยอมรบัต่อสังคม

8



ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

6.2 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 41 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.5.1จ านวน IB (Inspection body) และ/หรือ CB (Certified body) ที่สามารถ

สร้างรายได้ใหม้หาวทิยาลัย (Inspection body หน่วยตรวจ คือ หน่วยงานมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือรับบริการ

ตรวจสอบ Certified body หน่วยรับรอง คือ หน่วยงานสามารถรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้า/เคร่ืองมือ

ใหบ้คุคลภายนอก)

0

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 75

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.7.1 ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ 15

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.7.2 ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาด้านวชิาการ/ภาษา/

IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

60

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.7.3 ได้รับการจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว 0

ตัวชี้วดักลยุทธท์ี่ 5.8.1 ผลสัมฤทธิข์องความส าเร็จการบรูณาการศาสตร์ต่างๆ ของมหาวทิยาลัยเพื่อพฒันา

อุตสาหกรรมเกษตรใหเ้ปน็ที่ยอมรับของสังคม

4

กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบคุลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 5.8 ส่งเสรมิผลักดันการบรูณาการศาสตรต์่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใหเ้ปน็ที่ยอมรบัของสังคม

กลยุทธ์ที่ 5.5 บรหิารจัดการทรพัยากรใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 5.6 บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล

9



เปา้หมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ และตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

ป ีพ.ศ. 2561

1.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 74

1.2 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 84

1.3 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 80

1.1.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,500

1.1.2 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 1,900

1.1.3 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 4,577

1.1.4 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100

1.1.5 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 75

2.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวชิาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89

2.2 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้รับบริการ/วชิาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 88

2.3 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : โครงการบริการวชิาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา

 1 ปี

ร้อยละ 83

2.1.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม โครงการ 36

2.1.2 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 86

2.1.3 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100

3.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 74

3.2 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ร้อยละ 84

3.3 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 80

6.3 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

จ านวน 38 ตัวชี้วัด

1. เพ่ือผลิตบณัฑิตนักปฏบิตัิด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตรท์ี่เปน็คนดี มีความรู ้รกัสู้งาน

ผลผลิต :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3. เพ่ือผลิตบณัฑิตนักปฏบิตัิด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เปน็คนดี มีความรู ้รกัสู้งาน

ผลผลิต :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ

2. เพ่ือเผยแพรค่วามรูโ้ดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน
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เปา้หมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ และตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

ป ีพ.ศ. 2561

6.3 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

จ านวน 38 ตัวชี้วัด

3.1.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,830

3.1.2 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ คน 2,830

3.1.3 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 7,790

3.1.4 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100

3.1.5 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 75

4.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 21

4.2 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ 89

4.3 ตัวชี้วดัเชิงเวลา: จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา

1 ปี

โครงการ 21

4.1.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม โครงการ 24

4.1.2 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90

4.1.3 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100

5.1 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

5.1.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวจิัย โครงการ 10

5.1.2 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85

5.1.3 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100

การวจิัยและนวตักรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เปา้หมายและข้อริเร่ิมของรัฐบาล

6.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวจิัย โครงการ 3

5. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยสู่งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ และเผยแพรผ่ลงาน พรอ้มทั้งตอบสนอง

ความต้องการของประเทศ

ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

4. เพ่ือใหบ้คุลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรูค้วามเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

6. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเปา้หมายของประเทศ

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเปา้หมายของประเทศ

ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
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เปา้หมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ และตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

ป ีพ.ศ. 2561

6.3 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายตัวชี้วัด ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

จ านวน 38 ตัวชี้วัด

การวจิัยและพฒันาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพฒันาที่ยั่งยืน

7.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวจิัย โครงการ 2

การจัดการความรู้การวจิัย เพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชนและสังคม และเพื่อความเปน็เลิศทางวชิาการ

7.2 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวจิัย โครงการ 5

การวจิัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวชิาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวจิัย

8.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวจิัย โครงการ 6

การวจิัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไขปญัหาการด าเนินของหน่วยงาน

8.2 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวจิัย โครงการ 17

9.1 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนนักทอ่งเที่ยวและนักทศันาจรที่มาร่วมงาน คน 84,000

9. เพ่ือฝึกอบรมบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวใหม้ีทกัษะและความรูใ้นการพัฒนาการทอ่งเที่ยว

โครงการส่งเสรมิการสรา้งรายได้จากการทอ่งเที่ยว

7. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหาหรอืสรา้งความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน

ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหาหรอืสรา้งความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน

ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ

8. เพ่ือสรา้งงานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปพัฒนาชุมชน สังคมใหเ้ข้มแข็ง และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

แก่ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

โครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรูท้ี่มีศักยภาพ
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จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ จ านวน รอ้ยละ

รวมทั้งสิ้น 1,172,046,200 100.00

งบประมาณแผ่นดิน 897,819,500    76.60

งบประมาณเงินรายได้ 274,226,700    23.40

จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต โครงการ และแหล่งงบประมาณ หน่วย : บาท

งบแผ่นดิน งบเงนิรายได้

รวมทั้งสิ้น 897,819,500   274,226,700   1,172,046,200 100.00     

แผนงานบคุลากรภาครฐั 500,004,800   28,811,500     528,816,300   45.12       

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ

1,000,000       13,329,200     14,329,200     1.22        

ผลผลิต ผลงานวจิัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,000,000        13,329,200      14,329,200      1.22         

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 372,884,900   221,912,400   594,797,300   50.75       

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 18,100,900      39,253,000      57,353,900      4.89         

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 334,354,000    181,302,200    515,656,200    44.00       

ผลผลิต ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 18,430,000      699,200          19,129,200      1.63         

ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000        658,000          2,658,000        0.23         

แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม 13,929,800     -                13,929,800     1.19        

โครงการวจิัยและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ

เปา้หมายของประเทศ

1,717,000        -                 1,717,000        0.15         

โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพื่อแก้ปญัหาหรือสร้างความ

เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวติ

ประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

2,724,800        -                 2,724,800        0.23         

โครงการวจิัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 9,488,000        -                 9,488,000        0.81         

แผนงานบรูณาการสรา้งรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบรกิาร 10,000,000     -                10,000,000     0.85        

ค่าใช้จ่ายโครงการไหวพ้ระ รับพร ชมละคร นอนอยุธยา 10,000,000      -                 10,000,000      0.85         

งบกลาง -                10,173,600     10,173,600     0.87        

รอ้ยละ

7. สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แหล่งงบประมาณ
แผนงาน/ผลผลิต โครงการ รวม
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 ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  ม.ีค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  ม.ิย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61

897,819,500       128,790,500 94,052,500   75,698,200   97,259,500   60,141,300   98,800,500   65,392,300   59,855,500   54,021,700   57,309,700    54,977,900   51,519,900   

       500,004,800    41,307,200    41,307,200    41,307,200    41,307,200    41,307,200    41,307,200    42,027,000    42,027,000    42,027,000  42,027,000    42,027,000    42,026,600 

1 รายการบคุลากรภาครฐั        500,004,800    41,307,200    41,307,200    41,307,200    41,307,200    41,307,200    41,307,200    42,027,000    42,027,000    42,027,000  42,027,000    42,027,000    42,026,600 

1.1 งบบคุลากร        178,735,600    14,534,800    14,534,800    14,534,800    14,534,800    14,534,800    14,534,800    15,254,600    15,254,600    15,254,600  15,254,600    15,254,600    15,253,800 

1) เงินเดือน         152,766,300 12,398,700    12,398,700    12,398,700    12,398,700    12,398,700    12,398,700    13,062,400    13,062,400    13,062,400    13,062,400     13,062,400    13,062,100    

2) ค่าจ้างประจ า          11,221,800 907,100        907,100        907,100        907,100        907,100        907,100        963,200        963,200        963,200        963,200         963,200        963,200        

3) ค่าจ้างชั่วคราว            1,959,200 163,300        163,300        163,300        163,300        163,300        163,300        163,300        163,300        163,300        163,300         163,300        162,900        

4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          12,788,300 1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,700      1,065,600      

1.2 งบด าเนินงาน         12,765,900   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,063,800   1,064,100 

1.2.1 ค่าตอบแทน         12,343,700 1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,028,600      1,029,100      

1) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือน

เต็มขั้น

              166,100 13,800          13,800          13,800          13,800          13,800          13,800          13,800          13,800          13,800          13,800           13,800          14,300          

2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารมีวาระ            7,752,000 646,000        646,000        646,000        646,000        646,000        646,000        646,000        646,000        646,000        646,000         646,000        646,000        

3) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง            1,905,600 158,800        158,800        158,800        158,800        158,800        158,800        158,800        158,800        158,800        158,800         158,800        158,800        

4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษยีณอายุ

ราชการ

           2,520,000 210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        210,000         210,000        210,000        

1.2.2 ค่าใชส้อย             422,200 35,200         35,200         35,200         35,200         35,200         35,200         35,200         35,200         35,200         35,200          35,200         35,000         

1) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม               422,200 35,200          35,200          35,200          35,200          35,200          35,200          35,200          35,200          35,200          35,200           35,200          35,000          

1.3 งบเงนิอุดหนุน        308,503,300    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600  25,708,600    25,708,600    25,708,700 

1.3.1 เงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายพนักงานมหาวิทยาลัย        308,503,300    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600  25,708,600    25,708,600    25,708,700 

1) ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม         308,503,300 25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600    25,708,600     25,708,600    25,708,700    

       373,884,900    83,574,200    42,877,200    33,190,300    55,344,800    18,226,600    56,421,200    22,757,800    14,598,500    11,153,800  14,707,700    11,604,900   9,427,900 

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแขง่ขนัของประเทศ

          1,000,000 - - -        166,200 -          73,700          50,000          38,500          47,400         322,900        301,300 - 

1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี           1,000,000 - - -        166,200 -          73,700          50,000          38,500          47,400         322,900        301,300 - 

1.1 งบรายจ่ายอ่ืน           1,000,000 - - -        166,200 -          73,700          50,000          38,500          47,400         322,900        301,300 - 

1.1.1 ค่าใชจ้่ายพัฒนาคุณภาพงานวิจัย           1,000,000 - - -        166,200 -          73,700          50,000          38,500          47,400         322,900        301,300 - 

รวมทั้งสิ้น

แผนงานบคุลากรภาครฐั

แผนงานพ้ืนฐาน

8. แผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/

รายการที่ส าคัญ
งบประมาณแผ่นดนิ

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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8. แผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/

รายการที่ส าคัญ
งบประมาณแผ่นดนิ

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้ง

ศักยภาพคน

       372,884,900    83,574,200    42,877,200    33,190,300    55,178,600    18,226,600    56,347,500    22,707,800    14,560,000    11,106,400  14,384,800    11,303,600   9,427,900 

1 ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นสังคมศาสตร์         18,100,900        951,400   1,202,600   2,953,600   2,332,600   1,756,600   1,960,600   1,067,600   1,627,700        996,700   1,252,900   1,222,900        775,700 

1.1 งบด าเนินงาน         15,100,900        951,400   1,202,600   1,853,600   1,527,600   1,756,600   1,660,600        967,600        932,700        996,700   1,252,900   1,222,900        775,700 

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ         13,021,900 846,100       883,100       1,374,100     1,208,100     1,429,100     1,178,100     958,100       923,200       984,200       1,248,400     1,218,400     771,000       

1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค           2,079,000        105,300        319,500        479,500        319,500        327,500        482,500           9,500           9,500          12,500            4,500           4,500           4,700 

1) ค่าไฟฟา้            1,895,800 95,800          300,000        450,000        300,000        300,000        450,000        -               -               -               - -               -               

2) ค่าประปา               129,000 5,000           15,000          25,000          15,000          23,000          28,000          5,000           5,000           8,000           - -               -               

3) ค่าโทรศัพท์ 6,200 500              500              500              500              500              500              500              500              500              500               500              700              

4) ค่าโทรศัพทเ์คล่ือนที่ส าหรับผู้บริหาร                48,000 4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           4,000            4,000           4,000           

1.3 งบรายจ่ายอ่ืน           3,000,000 - -   1,100,000        805,000 -        300,000        100,000        695,000 - - - - 

1.3.1 ค่าใชจ้่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           3,000,000 - -   1,100,000        805,000 -        300,000        100,000        695,000 - - - - 

2 ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

       334,354,000    82,083,500    41,521,600    29,932,700    51,404,300    14,364,400    46,037,400    20,787,200    11,721,400   8,918,800  11,605,100   7,413,400   8,564,200 

2.1 งบด าเนินงาน         86,035,600   4,038,500   6,749,100   7,339,700    12,469,600    11,449,000    10,795,400   5,794,300   5,249,900   5,647,000   6,032,500   5,210,800   5,259,800 

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ         72,019,800 3,362,600     5,242,200     5,012,800     9,602,700     8,626,900     8,471,000     5,527,400     4,973,000     5,320,100     5,825,600     5,003,900     5,051,600     

2.1.2 ค่าสาธารณูปโภค         14,015,800        675,900   1,506,900   2,326,900   2,866,900   2,822,100   2,324,400        266,900        276,900        326,900         206,900        206,900        208,200 

1) ค่าไฟฟา้          10,507,700 500,000        1,300,000      2,000,000      2,500,000      2,200,000      2,007,700      -               -               -               - -               -               

2) ค่าประปา               769,800 50,000          80,000          100,000        120,000        140,000        69,800          60,000          70,000          80,000          - -               -               

3) ค่าโทรศัพท์                71,100 5,900           5,900           5,900           5,900           5,900           5,900           5,900           5,900           5,900           5,900            5,900           6,200           

4) ค่าโทรศัพทเ์คล่ือนที่ส าหรับผู้บริหาร               252,000 20,000          21,000          21,000          21,000          21,000          21,000          21,000          21,000          21,000          21,000           21,000          22,000          

5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม            2,415,200 100,000        100,000        200,000        220,000        455,200        220,000        180,000        180,000        220,000        180,000         180,000        180,000        

2.2 งบลงทนุ        241,154,500    78,045,000    34,772,500    19,113,000    37,999,700   2,915,400    34,392,000    14,792,900   5,172,600   3,271,800   5,172,600   2,202,600   3,304,400 

2.2.1 ค่าครภุณัฑ์         46,251,000 - -    19,113,000 - -    27,138,000 - - - - - - 

2.2.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง        194,903,500    78,045,000    34,772,500 -    37,999,700   2,915,400   7,254,000    14,792,900   5,172,600   3,271,800   5,172,600   2,202,600   3,304,400 

2.3 งบรายจ่ายอ่ืน           7,163,900 - -   3,480,000        935,000 -        850,000        200,000   1,298,900 -         400,000 - - 

2.3.1 ค่าใชจ้่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           7,163,900 - -   3,480,000        935,000 -        850,000        200,000   1,298,900 -         400,000 - - 
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8. แผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/

รายการที่ส าคัญ
งบประมาณแผ่นดนิ

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3 ผลผลิตผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ         18,430,000        497,500          43,000        111,000        956,700   1,920,600   8,282,500        493,000        987,900   1,148,900   1,352,600   2,548,300          88,000 

3.1 งบด าเนินงาน 30,000              3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          2,000          2,000           2,000          -              

3.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 30,000              3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          2,000          2,000           2,000          -              

3.2 งบรายจ่ายอ่ืน         18,400,000        494,500          40,000        108,000        953,700   1,917,600   8,279,500        490,000        984,900   1,146,900   1,350,600   2,546,300          88,000 

3.2.2 ค่าใชจ้่ายโครงการบรกิารวิชาการ           5,400,000        494,500          40,000        108,000        583,700        417,600        799,500        340,000        984,900        146,900   1,350,600          46,300          88,000 

3.1.1 ค่าใชจ้่ายโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

บคุลากรดา้นวิชาชพีวิศวกรรม

          8,000,000 - - -        370,000 -   7,480,000        150,000 - - - - - 

3.2.1  ค่าใชจ้่ายโครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ           5,000,000 - - - -   1,500,000 - - -   1,000,000 -   2,500,000 - 

4 ผลผลิตผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม           2,000,000          41,800        110,000        193,000        485,000        185,000          67,000        360,000        223,000          42,000         174,200        119,000 - 

4.1 งบรายจ่ายอ่ืน           2,000,000          41,800        110,000        193,000        485,000        185,000          67,000        360,000        223,000          42,000         174,200        119,000 - 

4.1.1 ค่าใชจ้่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม           2,000,000          41,800        110,000        193,000        485,000        185,000          67,000        360,000        223,000          42,000         174,200        119,000 - 

        23,929,800   3,909,100   9,868,100   1,200,700        607,500        607,500   1,072,100        607,500   3,230,000        840,900         575,000   1,346,000          65,400 

แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม         13,929,800 -   9,293,000        458,200 - - - -   2,655,000        130,900 -   1,327,300          65,400 

1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรแ์ละเปา้หมายของประเทศ

          1,717,000 -   1,201,900 - - - - -        343,400 - -        171,700 - 

1.1 งบเงนิอุดหนุน           1,717,000 -   1,201,900 - - - - -        343,400 - -        171,700 - 

1.1.1 เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้อง

กับอุตสาหกรรมและคลัสเตอรเ์ปา้หมายและขอ้

รเิริม่ของรฐับาล

          1,717,000 -   1,201,900 - - - - -        343,400 - -        171,700 - 

2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหา

หรอืสรา้งความเขม้แขง็ดา้นสังคม ชมุชน ความ

มั่นคง และคุณภาพชวีิตประชาชนตาม

ยุทธศาสตรข์องประเทศ

          2,724,800 -   1,449,300        458,200 - - - -        414,000        130,900 -        207,000          65,400 

2.1 งบเงนิอุดหนุน           2,724,800 -   1,449,300        458,200 - - - -        414,000        130,900 -        207,000          65,400 

2.1.1 เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเปน็แนวทาง

ในการก าหนดนโยบายของภาครฐัและหน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ

          1,320,100 -        465,900        458,200 - - - -        133,100        130,900 -          66,600          65,400 

2.1.2 เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถน าไปใชใ้น

การพัฒนาชมุชนและสังคม

          1,404,700 -        983,400 - - - - -        280,900 - -        140,400 - 

แผนงานบรูณาการ
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8. แผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/

รายการที่ส าคัญ
งบประมาณแผ่นดนิ

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3 โครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรูท้ี่มี

ศักยภาพ

          9,488,000 -   6,641,800 - - - - -   1,897,600 - -        948,600 - 

3.1 งบเงนิอุดหนุน           9,488,000 -   6,641,800 - - - - -   1,897,600 - -        948,600 - 

3.1.1 เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งสะสม

องค์ความรูท้างดา้นวิชาการเชงิลึกที่มศัีกยภาพ

ตามสาขาการวิจัย

          2,069,400 -   1,448,600 - - - - -        413,800 - -        207,000 - 

2.1.2 เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกตเ์ชงิลึกหรอืตอ่

ยอดเพ่ือน าไปใชแ้ก้ไขปญัหาการด าเนินงานของ

หน่วยงาน

          7,418,600 -   5,193,200 - - - - -   1,483,800 - -        741,600 - 

แผนงานบรูณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยว

และบรกิาร

        10,000,000   3,909,100        575,100        742,500        607,500        607,500   1,072,100        607,500        575,000        710,000         575,000          18,700 - 

1 โครงการส่งเสรมิการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยว         10,000,000   3,909,100        575,100        742,500        607,500        607,500   1,072,100        607,500        575,000        710,000         575,000          18,700 - 

1.1 งบรายจ่ายอ่ืน         10,000,000   3,909,100        575,100        742,500        607,500        607,500   1,072,100        607,500        575,000        710,000         575,000          18,700 - 

1.1.1 ค่าใชจ้่ายโครงการไหว้พระ รบัพร ชมละคร นอน

อยุธยา

        10,000,000   3,909,100        575,100        742,500        607,500        607,500   1,072,100        607,500        575,000        710,000         575,000          18,700 - 
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274,226,700       21,499,400  21,573,300    43,775,300  16,979,800    12,557,900    35,023,100    18,972,780  17,512,600  19,995,900    22,733,020  22,322,000  21,281,600  

250,231,800       20,882,000  20,995,900    39,363,600  15,554,700    11,383,400    32,277,900    14,001,480  16,570,000  18,168,800    21,849,220  21,420,600  17,764,200  

28,056,900        2,338,200    2,338,200      2,338,200    2,338,200      2,338,200      2,338,200      2,338,200    2,338,200   2,338,200      2,338,200   2,338,200   2,336,700   

1 รายการบุคลากรภาครัฐ 28,056,900        2,338,200    2,338,200      2,338,200    2,338,200      2,338,200      2,338,200      2,338,200    2,338,200   2,338,200      2,338,200   2,338,200   2,336,700   

1.1 งบบุคลากร 4,325,800          360,500       360,500        360,500       360,500        360,500        360,500        360,500       360,500      360,500        360,500      360,500      360,300      

1) ค่าจ้างประจํา 4,325,800           360,500       360,500         360,500       360,500         360,500         360,500         360,500       360,500       360,500         360,500       360,500       360,300       

1.2 งบดําเนินงาน 7,590,000          632,500       632,500        632,500       632,500        632,500        632,500        632,500       632,500      632,500        632,500      632,500      632,500      

1.2.1 ค่าตอบแทน 7,590,000          632,500       632,500        632,500       632,500        632,500        632,500        632,500       632,500      632,500        632,500      632,500      632,500      

1) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารมีวาระ 3,546,000           295,500       295,500         295,500       295,500         295,500         295,500         295,500       295,500       295,500         295,500       295,500       295,500       

2) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 914,400              76,200         76,200           76,200         76,200           76,200           76,200           76,200         76,200        76,200           76,200        76,200        76,200        

3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

ราชการ

1,572,000           131,000       131,000         131,000       131,000         131,000         131,000         131,000       131,000       131,000         131,000       131,000       131,000       

4) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 1,113,600           92,800         92,800           92,800         92,800           92,800           92,800           92,800         92,800        92,800           92,800        92,800        92,800        

5) ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 444,000              37,000         37,000           37,000         37,000           37,000           37,000           37,000         37,000        37,000           37,000        37,000        37,000        

1.3 งบเงินอุดหนุน 16,141,100        1,345,200    1,345,200      1,345,200    1,345,200      1,345,200      1,345,200      1,345,200    1,345,200   1,345,200      1,345,200   1,345,200   1,343,900   

1.3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย 13,372,300        1,114,500    1,114,500      1,114,500    1,114,500      1,114,500      1,114,500      1,114,500    1,114,500   1,114,500      1,114,500   1,114,500   1,112,800   

1) ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม 12,811,600         1,067,700     1,067,700       1,067,700     1,067,700       1,067,700       1,067,700      1,067,700     1,067,700    1,067,700      1,067,700    1,067,700    1,066,900    

2) ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ 560,700              46,800         46,800           46,800         46,800           46,800           46,800           46,800         46,800        46,800           46,800        46,800        45,900        

1.3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรโครงการหอพัก

สวัสดิการนักศึกษา

216,000            18,000        18,000          18,000        18,000          18,000          18,000          18,000        18,000       18,000          18,000       18,000       18,000       

1) ค่าจ้างประจํา 216,000              18,000         18,000           18,000         18,000           18,000           18,000           18,000         18,000        18,000           18,000        18,000        18,000        

1.3.3 เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 2,552,800          212,700       212,700        212,700       212,700        212,700        212,700        212,700       212,700      212,700        212,700      212,700      213,100      

รวมทั้งสิ้น

ภาคปกติ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/

รายการที่สําคัญ

งบประมาณเงิน

รายได้

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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ที่
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รายการที่สําคัญ

งบประมาณเงิน

รายได้

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

212,605,100       18,477,300  18,481,100    36,364,400  13,169,900    8,952,100      29,583,300    10,418,280  14,098,800  15,098,600    19,312,420  15,103,400  13,545,500  

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ

13,125,900        3,000          19,500          12,002,000  17,000          67,200          115,900        121,600       308,500      21,600          241,500      4,500         203,600      

1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 13,125,900        3,000          19,500          12,002,000  17,000          67,200          115,900        121,600       308,500      21,600          241,500      4,500         203,600      

1.1 งบดําเนินงาน 25,000              3,000          2,000            2,000          2,000            2,000            2,000           2,000          2,000         2,000           2,000         2,000         2,000         

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,000              3,000          2,000            2,000          2,000            2,000            2,000           2,000          2,000         2,000           2,000         2,000         2,000         

1.2 งบเงินอุดหนุน 12,025,000        -             17,500          12,000,000  -               -               -              5,000          -            -              -            2,500         -            

1.2.1 เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 12,025,000        -             17,500          12,000,000  -               -               -              5,000          -            -              -            2,500         -            

1.3 งบรายจ่ายอื่น 1,075,900          -             -               -             15,000          65,200          113,900        114,600       306,500      19,600          239,500      -            201,600      

1.3.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 1,075,900          -             -               -             15,000          65,200          113,900        114,600       306,500      19,600          239,500      -            201,600      

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

199,479,200       18,474,300  18,461,600    24,362,400  13,152,900    8,884,900      29,467,400    10,296,680  13,790,300  15,077,000    19,070,920  15,098,900  13,341,900  

1 ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 35,399,200        1,683,900    2,154,200      7,300,900    2,543,500      2,035,400      2,514,300      2,487,980    3,161,900   4,716,700      2,711,520   1,877,700   2,211,200   

1.1 งบดําเนินงาน 25,134,100        1,541,300    1,394,300      4,111,500    1,530,300      1,598,800      1,510,300      2,016,300    2,517,300   4,195,000      1,632,300   1,465,300   1,621,400   

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24,945,700        1,507,300    1,360,300      4,078,500    1,507,300      1,590,800      1,502,300      2,008,300    2,509,300   4,187,000      1,624,300   1,457,300   1,613,000   

1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค 188,400            34,000        34,000          33,000        23,000          8,000            8,000           8,000          8,000         8,000           8,000         8,000         8,400         

1) ค่าโทรศัพท์ 72,000               6,800           6,800             5,800           5,800             5,800             5,800            5,800           5,800          5,800            5,800          5,800          6,200          

2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับผู้บริหาร 24,000               2,000           2,000             2,000           2,000             2,000             2,000            2,000           2,000          2,000            2,000          2,000          2,000          

3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 92,400               25,200         25,200           25,200         15,200           200               200               200             200            200               200            200            200            

1.2 งบลงทุน 2,922,700          -             523,500        2,229,600    -               169,600        -              -             -            -              -            -            -            

1.2.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,922,700          -             523,500        2,229,600    -               169,600        -              -             -            -              -            -            -            

1.3 งบเงินอุดหนุน 3,288,500          -             92,700          665,500       351,300        149,200        92,700          319,080       268,700      92,700          595,420      200,100      461,100      

1.3.1 เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา 300,800            -             -               -             -               -               -              -             -            -              300,800      -            -            

1.3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสหกิจศึกษา 2,987,700          -             92,700          665,500       351,300        149,200        92,700          319,080       268,700      92,700          294,620      200,100      461,100      

1.4 งบรายจ่ายอื่น 4,053,900          142,600       143,700        294,300       661,900        117,800        911,300        152,600       375,900      429,000        483,800      212,300      128,700      

1.4.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,053,900          142,600       143,700        294,300       661,900        117,800        911,300        152,600       375,900      429,000        483,800      212,300      128,700      

แผนงานพื้นฐาน
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2 ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

162,909,500       16,753,400  16,215,400    17,017,900  10,558,700    6,772,700      26,513,900    7,566,400    10,530,000  10,295,000    16,357,400  13,199,000  11,129,700  

2.1 งบดําเนินงาน 84,308,300        3,814,900    4,666,000      6,818,900    4,802,600      4,367,700      8,958,800      6,958,500    8,752,700   8,758,300      8,173,300   8,955,100   9,281,500   

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 53,283,200        2,546,500    3,123,000      5,433,400    3,401,700      3,015,300      7,414,300      3,459,500    4,551,200   4,838,200      4,623,300   4,799,600   6,077,200   

2.1.2 ค่าสาธารณูปโภค 31,025,100        1,268,400    1,543,000      1,385,500    1,400,900      1,352,400      1,544,500      3,499,000    4,201,500   3,920,100      3,550,000   4,155,500   3,204,300   

1) ค่าไฟฟ้า 22,000,000         700,000       900,000         800,000       800,000         700,000         900,000         2,600,000     3,300,000    2,900,000      2,700,000    3,400,000    2,300,000    

2) ค่าประปา 6,680,000           376,700       446,700         396,700       396,700         446,700         446,700         696,700       696,700       826,700         646,700       576,700       726,300       

3) ค่าโทรศัพท์ 1,743,600           147,100       146,200         146,200       147,100         146,100         146,200         146,200       146,200       146,800         146,700       139,100       139,700       

4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร 132,000              11,000         11,000           11,000         11,000           11,000           11,000           11,000         11,000        11,000           11,000        11,000        11,000        

5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 469,500              33,600         39,100           31,600         46,100           48,600           40,600           45,100         47,600        35,600           45,600        28,700        27,300        

2.2 งบลงทุน 25,246,900        -             16,000          8,079,800    414,200        414,200        16,322,700    -             -            -              -            -            -            

2.2.1 ค่าครุภัณฑ์ 10,619,100        -             16,000          6,064,600    -               -               4,538,500      -             -            -              -            -            -            

2.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,627,800        -             -               2,015,200    414,200        414,200        11,784,200    -             -            -              -            -            -            

2.3 งบเงินอุดหนุน 15,510,000        229,500       7,151,900      1,883,900    409,000        328,400        230,500        369,600       249,100      1,077,400      2,736,800   221,000      622,900      

2.3.1 เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา 1,696,700          -             -               -             -               -               -              -             -            -              1,696,700   -            -            

2.3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสหกิจศึกษา 3,700,100          -             26,000          1,279,200    181,300        39,400          26,000          159,000       91,600       901,400        647,800      44,000       304,400      

2.3.3 เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับ

ปริญญาโท-เอก

5,600,000          -             5,600,000      -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.3.4 เงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ

กีฬา

274,300            -             -               -             -               -               -              -             -            -              274,300      -            -            

2.3.5 เงินอุดหนุนโครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา 4,238,900          229,500       1,525,900      604,700       227,700        289,000        204,500        210,600       157,500      176,000        118,000      177,000      318,500      

2.4 งบรายจ่ายอื่น 37,844,300        12,709,000  4,381,500      235,300       4,932,900      1,662,400      1,001,900      238,300       1,528,200   459,300        5,447,300   4,022,900   1,225,300   

2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครนักศึกษา 2,847,200          2,847,200    -               -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการทําบัตรนักศึกษา 454,000            -             -               -             -               -               -              -             -            -              -            454,000      -            

2.4.3 ค่าใช้จ่ายในการรับตรวจโรคนักศึกษา 852,800            -             -               -             -               -               -              -             -            -              -            -            852,800      

2.4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําคู่มือนักศึกษา 533,000            -             533,000        -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําซีดีเพลง มทรส. 533,000            -             533,000        -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            
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2.4.6 ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษา 2,984,800          -             -               -             -               -               -              -             -            -              -            2,984,800   -            

2.4.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําชุดกิจกรรมของนักศึกษา 1,791,000          -             1,791,000      -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําอุปกรณ์แต่งกายของ

นักศึกษา

1,193,800          -             1,193,800      -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.9 ค่าใช้จ่ายในการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2,453,000          2,453,000    -               -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาภายใน มทรส. 2,453,000          -             -               -             2,453,000      -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 6,132,400          6,132,400    -               -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรม 1,226,500          1,226,500    -               -             -               -               -              -             -            -              -            -            -            

2.4.13 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 14,389,800        49,900        330,700        235,300       2,479,900      1,662,400      1,001,900      238,300       1,528,200   459,300        5,447,300   584,100      372,500      

3 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 599,200            2,000          2,000            43,600        24,600          21,900          326,600        45,000        43,000       65,300          2,000         22,200       1,000         

3.1 งบดําเนินงาน 25,200              2,000          2,000            2,000          3,000            2,000            3,000           2,000          2,000         2,000           2,000         2,200         1,000         

3.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,200              2,000          2,000            2,000          3,000            2,000            3,000           2,000          2,000         2,000           2,000         2,200         1,000         

3.2 งบรายจ่ายอื่น 574,000            -             -               41,600        21,600          19,900          323,600        43,000        41,000       63,300          -            20,000       -            

3.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 574,000            -             -               41,600        21,600          19,900          323,600        43,000        41,000       63,300          -            20,000       -            

4 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 571,300            35,000        90,000          -             26,100          54,900          112,600        197,300       55,400       -              -            -            -            

4.1 งบรายจ่ายอื่น 571,300            35,000        90,000          -             26,100          54,900          112,600        197,300       55,400       -              -            -            -            

4.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 571,300            35,000        90,000          -             26,100          54,900          112,600        197,300       55,400       -              -            -            -            

9,569,800          66,500        176,600        661,000       46,600          93,100          356,400        1,245,000    133,000      732,000        198,600      3,979,000   1,882,000   

23,994,900        617,400       577,400        4,411,700    1,425,100      1,174,500      2,745,200      4,971,300    942,600      1,827,100      883,800      901,400      3,517,400   

754,600            62,900        62,900          62,900        62,900          62,900          62,900          62,900        62,900       62,900          62,900       62,900       62,700       

1 รายการบุคลากรภาครัฐ 754,600            62,900        62,900          62,900        62,900          62,900          62,900          62,900        62,900       62,900          62,900       62,900       62,700       

1.1 งบดําเนินงาน 134,400                    11,200           11,200         11,200           11,200           11,200           11,200         11,200        11,200           11,200        11,200        11,200        11,200 

1.1.1 ค่าตอบแทน 134,400                    11,200           11,200         11,200           11,200           11,200           11,200         11,200        11,200           11,200        11,200        11,200        11,200 

1) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารมีวาระ 134,400                       11,200            11,200          11,200            11,200            11,200            11,200          11,200         11,200            11,200         11,200         11,200         11,200 

1.2 งบเงินอุดหนุน 620,200            51,700        51,700          51,700        51,700          51,700          51,700          51,700        51,700       51,700          51,700       51,700       51,500       

1.2.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย 620,200            51,700        51,700          51,700        51,700          51,700          51,700          51,700        51,700       51,700          51,700       51,700       51,500       

1) ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม 620,200              51,700         51,700           51,700         51,700           51,700           51,700           51,700         51,700        51,700           51,700        51,700        51,500        

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบกลาง

ภาคสมทบ
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 ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  มี.ค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/

รายการที่สําคัญ

งบประมาณเงิน

รายได้

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

22,636,500        554,500       514,500        4,348,800    1,362,200      1,111,600      2,682,300      4,838,000    879,700      1,590,800      820,900      738,500      3,194,700   

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ

203,300            -             -               -             -               -               20,000          -             61,700       95,000          26,600       -            -            

1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 203,300            -             -               -             -               -               20,000          -             61,700       95,000          26,600       -            -            

1.1 งบรายจ่ายอื่น 203,300            -             -               -             -               -               20,000          -             61,700       95,000          26,600       -            -            

1.1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 203,300              -             -               -             -               -               20,000          -             61,700       95,000          26,600       -            -            

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

22,433,200        554,500       514,500        4,348,800    1,362,200      1,111,600      2,662,300      4,838,000    818,000      1,495,800      794,300      738,500      3,194,700   

1 ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 3,853,800          285,700       285,700        368,700       329,000        537,300        285,700        301,200       292,700      302,500        292,700      285,700      286,900      

1.1 งบดําเนินงาน 3,429,600          285,700       285,700        285,700       285,700        285,700        285,700        285,700       285,700      285,700        285,700      285,700      286,900      

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,417,600           284,700       284,700        284,700       284,700        284,700        284,700        284,700       284,700      284,700        284,700      284,700      285,900      

1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,000                        1,000             1,000           1,000             1,000             1,000            1,000           1,000          1,000            1,000          1,000          1,000          1,000 

1) ค่าโทรศัพท์ 8,400                              700                700              700                700                700                700              700             700                700             700             700             700 

2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,600                              300                300              300                300                300                300              300             300                300             300             300             300 

1.2 งบรายจ่ายอื่น 424,200                            - -         83,000           43,300         251,600 -         15,500          7,000           16,800          7,000                 -                 - 

1.2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 424,200                              - -         83,000           43,300         251,600 -         15,500          7,000           16,800          7,000                 -                 - 

2 ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

18,392,700        268,800       228,800        3,980,100    1,033,200      574,300        2,376,600      4,406,800    468,600      1,193,300      501,600      452,800      2,907,800   

2.1 งบดําเนินงาน 14,120,000        268,800       228,800        3,888,800    368,800        368,800        568,800        3,865,000    428,800      423,800        403,800      398,000      2,907,800   

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,120,000        268,800       228,800        3,888,800    368,800        368,800        568,800        3,865,000    428,800      423,800        403,800      398,000      2,907,800   

2.2 งบลงทุน 1,124,600          -             -               29,000        -               -               1,095,600      -             -            -              -            -            -            

2.2.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,124,600          -             -               29,000        -               -               1,095,600      -             -            -              -            -            -            

2.3 งบเงินอุดหนุน 1,328,800          -             -               -             664,400        -               -              -             -            664,400        -            -            -            

2.3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสหกิจศึกษา 1,328,800          -             -               -             664,400        -               -              -             -            664,400        -            -            -            

2.4 งบรายจ่ายอื่น 1,819,300          -             -               62,300        -               205,500        712,200        541,800       39,800       105,100        97,800       54,800       -            

2.4.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,348,700          -             -               62,300        -               205,500        616,800        166,600       39,800       105,100        97,800       54,800       -            

2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 470,600            -             -               -             -               -               95,400          375,200       -            -              -            -            -            

แผนงานพื้นฐาน
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย/

รายการที่สําคัญ

งบประมาณเงิน

รายได้

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ             100,000                 - -                 - - - -         70,000        30,000 -                 -                 -                 - 

3.1 งบรายจ่ายอื่น             100,000                 - -                 - - - -         70,000        30,000 -                 -                 -                 - 

3.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 100,000                            - -                 - - - -         70,000        30,000 -                 -                 -                 - 

4 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 86,700              -             -               -             -               -               -              60,000        26,700       -              -            -            -            

4.1 งบรายจ่ายอื่น 86,700              -             -               -             -               -               -              60,000        26,700       -              -            -            -            

4.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 86,700              -             -               -             -               -               -              60,000        26,700       -              -            -            -            

603,800            -             -               -             -               -               -              70,400        -            173,400        -            100,000      260,000      งบกลาง
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หน่วย : บาท

งบแผ่นดิน งบเงนิรายได้

รวมทั้งสิ้น 897,819,500 274,226,700 1,172,046,200 100.00      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 500,004,800 28,811,500   528,816,300 45.12       

1.1 รายการบคุลากรภาครัฐ 500,004,800 28,811,500    528,816,300 45.12        

1.1.1 งบบคุลากร 178,735,600 4,325,800      183,061,400 15.62        

1.1.2 งบด าเนินงาน 12,765,900    7,724,400      20,490,300      1.75          

1.1.3 งบเงินอุดหนุน 308,503,300 16,761,300    325,264,600 27.75        

2. แผนงานพ้ืนฐาน 262,678,500 186,108,100 448,786,600 38.29       

2.1 การผลิตบณัฑิต 260,648,500 183,912,900 444,561,400 37.93        

2.1.1 งบด าเนินงาน 101,136,500 127,001,600 228,138,100 19.46        

2.1.2 งบลงทนุ 159,512,000 19,938,700    179,450,700 15.31        

2.1.3 งบเงินอุดหนุน -               12,255,500    12,255,500      1.05          

2.1.4 งบรายจ่ายอื่น -               24,717,100    24,717,100      2.11          

2.2 การวจิัย -               50,000          50,000            0.004        

2.1.1 งบด าเนินงาน -               25,000          25,000            0.002        

2.1.2 งบเงินอุดหนุน -               25,000          25,000            0.002        

2.3 การบริการวชิาการ 30,000          25,200          55,200            0.005        

2.3.1 งบด าเนินงาน 30,000          25,200          55,200            0.005        

2.4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 2,000,000      1,158,000      3,158,000        0.27          

2.4.1 งบรายจ่ายอื่น 2,000,000      1,158,000      3,158,000        0.27          

2.5 การบริหารจัดการและการปฏบิติังานเพื่อสนับสนุน

ภารกิจหลักของมหาวทิยาลัย

-               962,000        962,000          0.08          

2.5.1 งบรายจ่ายอื่น -               962,000        962,000          0.08          

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 135,136,200 49,133,500   184,269,700 15.72       

3.1 พฒันาคุณภาพบณัฑิตนักปฏบิติั และก าลังคนด้าน

วชิาชีพ/ปฏบิติัการใหม้ีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติ

50,599,900    12,424,000    63,023,900      5.38          

3.1.1 งบลงทนุ 46,251,000    3,468,400      49,719,400      4.24          

3.1.2 งบเงินอุดหนุน -               2,271,800      2,271,800        0.19          

3.1.3 งบรายจ่ายอื่น 4,348,900      6,683,800      11,032,700      0.94          

รอ้ยละ

10. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามภารกิจและยุทธศาสตร์

แผนงาน/ผลผลิต โครงการ 
แหล่งงบประมาณ

รวม
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งบแผ่นดิน งบเงนิรายได้
รอ้ยละแผนงาน/ผลผลิต โครงการ 

แหล่งงบประมาณ
รวม

3.2 เสริมสร้างและพฒันาก าลังคนด้านวชิาชีพและ

เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของ

ประเทศ

44,286,500    1,138,700      45,425,200      3.88          

3.2.1 งบลงทนุ 42,871,500    -               42,871,500      3.66          

3.2.2 งบรายจ่ายอื่น 1,415,000      1,138,700      2,553,700        0.22          

3.3 พฒันาเทคโนโลยี วจิัย และนวตักรรมเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ

14,929,800    13,279,200    28,209,000      2.41          

3.3.1 งบเงินอุดหนุน 13,929,800    12,000,000    25,929,800      2.21          

3.3.2 งบรายจ่ายอื่น 1,000,000      1,279,200      2,279,200        0.19          

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพนัธกิจสัมพนัธม์หาวทิยาลัยกับ

สังคม

16,920,000    674,000        17,594,000      1.50          

3.4.1 งบรายจ่ายอื่น 16,920,000    674,000        17,594,000      1.50          

3.5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อความมั่นคงและ

บริหารจัดการตนเองได้

8,400,000      21,617,600    30,017,600      2.56          

3.5.1 งบลงทนุ -               5,877,500      5,877,500        0.50          

3.5.2 งบเงินอุดหนุน -               5,600,000      5,600,000        0.48          

3.5.3 งบรายจ่ายอื่น 8,400,000      10,140,100    18,540,100      1.58          

4. งบกลาง -              10,173,600   10,173,600     0.87         
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม

  2,000,000    3,407,600   5,407,600 

-      1,262,600   1,262,600 

1.1 โครงการพิธมีอบประกาศนียบัตร ก.พ. 61 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี -               38,000                  38,000 

1.2 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -           26,500           26,500 

1.3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู พ.ค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -           36,700           36,700 

1.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ม.ิย. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -           52,200           52,200 

1.5 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝึกงาน ก.ค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -           28,900           28,900 

1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างและเผยแพร่นวตักรรม เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               42,600                  42,600 

1.7 โครงการประเมนิ ปรับปรุง และวพิากษ์หลักสูตรบริหารธรุกจิ

บัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ

ม.ค. 61

พ.ค. 61
ก.ค. 61

ส.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               151,100               151,100 

1.8 โครงการประเมนิ ปรับปรุง และวพิากษ์หลักสูตรประกาศนัยบัตร

วชิาชพีชั้นสูง (ปวส.)

ม.ค. 61

พ.ค. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               312,100               312,100 

1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาเขา้สู่สถาน
ประกอบการ

ม.ีค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               43,000                  43,000 

1.10 โครงการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ ปี 2562 ม.ิย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               16,800                  16,800 

1.11 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษา/สถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชพีแกน่ักศึกษา

เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   55,000                  55,000 

1.12 โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณพิตที่พึ่งประสงค์ เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   35,000                  35,000 

1.13 โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน ก.พ. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   55,000                  55,000 

1.14 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา ม.ีค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   63,000                  63,000 

1.15 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชพี ม.ีค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   41,000                  41,000 

1.16 โครงการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 3

ม.ีค. 61 คณะศิลปศาสตร์ -          100,000         100,000 

1.17 โครงการศิษยน์้องศิลปศาสตร์ (From Highschool to RUS) ม.ีค. 61 คณะศิลปศาสตร์ -           20,000           20,000 

1.18 โครงการพัฒนาแนวคิดศิษยเ์กา่ ม.ีค. 61 คณะศิลปศาสตร์ -           15,000           15,000 

1.19 โครงการ "การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษ 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560"

ธ.ค.60

ม.ิย.61

ส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน

-                       76,100           76,100 

รวมทั้งสิ้น

11. โครงการ/รายการ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. การผลติบัณฑิต
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1.20 โครงการ "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification 

Register : TQR)"

ม.ิย. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน

-                       28,800           28,800 

1.21 โครงการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิม์าตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ"

ม.ิย. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน

-                       25,800           25,800 

-          25,000          25,000 

2.1 โครงการวจิยั "ปัญหาการจดัท าเอกสารเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทางไปราชการของบุคลากร"

พ.ย. 60

เม.ย. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-               25,000                  25,000 

  2,000,000    1,158,000   3,158,000 

3.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มทร.

สุวรรณภมูิ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         135,000               -           135,000 

3.2 โครงการจดักจิกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต.ค.60
ก.ค.61

ส.ค.61

กองกลาง         100,000 -                     100,000 

3.3 โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

เม.ย. 61 กองกลาง           35,000 -                       35,000 

3.4 โครงการกจิกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

(โครงการถวายเทียนพรรษา)

ก.ค. 61 กองกลาง           60,000 -                       60,000 

3.5 โครงการประเพณีลอยกระทง พ.ย. 60 กองกลาง           35,000 -                       35,000 

3.6 โครงการประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 61 กองกลาง           35,000 -                       35,000 

3.7 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย กจิกรรมบวงสรวงส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์

ธ.ค.60

ก.ค.61

กองกลาง           50,000 -                       50,000 

3.8 โครงการราชมงคลสุวรรณภมู ิร่วมใจท าบุญตักบาตร ธ.ค.60
ม.ค.61

ก.พ.61

เม.ย.61
พ.ค.61

ก.ค.61
ส.ค.61

กองกลาง           35,000 -                       35,000 

3.9 โครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมกบัจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

เม.ย.61

พ.ค.61

กองกลาง           90,000 -                       90,000 

3.10 โครงการราชมงคลสุวรรณภมูร่ิวมใจ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ม.ค. 61 กองกลาง         360,000 -                     360,000 

3.11 โครงการวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภมูิ

ม.ค. 61 กองกลาง         120,000 -                     120,000 

3.12 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ประเพณีและวฒันธรรมในท้องถิ่น ก.พ. 61 กองกลาง           90,000 -                       90,000 

3.13 โครงการทอดกฐินสามคัคี ต.ค. 60 กองกลาง -   35,000                  35,000 

3.14 โครงการกจิกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ธ.ค.60

ส.ค.61

กองบริหารทรัพยากร

นนทบุรี

          30,000 -                       30,000 

3.15 โครงการกจิกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

(โครงการถวายเทียนพรรษา)

ก.ค. 61 กองบริหารทรัพยากร

นนทบุรี

            5,000 -                         5,000 

3.16 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง เม.ย. 61 กองบริหารทรัพยากร

นนทบุรี

          25,000 -                       25,000 

2. การวจิยั

3. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
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3.17 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ย. 60 กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

          25,000 -                       25,000 

3.18 โครงการกจิกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ธ.ค.60

ส.ค.61

กองบริหารทรัพยากร

สุพรรณบุรี

          30,000 -                       30,000 

3.19 โครงการกจิกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

(โครงการถวายเทียนพรรษา)

ก.ค. 61 กองบริหารทรัพยากร

สุพรรณบุรี

            5,000 -                         5,000 

3.20 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ย. 60 กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

          25,000 -                       25,000 

3.21 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 61 กองบริหารทรัพยากร

สุพรรณบุรี

          25,000 -                       25,000 

3.22 โครงการกจิกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ธ.ค. 60

ส.ค. 61

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี           30,000 -                       30,000 

3.23 โครงการกจิกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(โครงการถวายเทียนพรรษา)

ก.ค. 61 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี             5,000 -                         5,000 

3.24 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ย. 60 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี           25,000 -                       25,000 

3.25 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 61 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี           25,000 -                       25,000 

3.26 โครงการครุศาสตร์อตุสาหกรรมบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน

ก.พ. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม           40,000               -             40,000 

3.27 โครงการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ก.พ. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม           20,000               -             20,000 

3.28 โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม น าความสุข พ.ค. 61

ม.ิย. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

          16,000               -             16,000 

3.29 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมไทยผ่านรูปแบบ
นิทรรศการอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค

ม.ิย. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

          14,000               -             14,000 

3.30 โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ศูนยสุ์พรรณบุรี เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        150,000               -           150,000 

3.31 โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ศูนยว์าสุกรี พ.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

        100,000               -           100,000 

3.32 โครงการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ (KM) ศิลปวฒันธรรม วถิชีมุชน และภมูปิัญญาท้องถิ่น)

พ.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

          80,000               -             80,000 

3.33 โครงการสืบทอดประเพณีอนัดีงามและสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   50,000                  50,000 

3.34 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูปิัญญาท้องถิ่น และ

ส่ิงแวดล้อม

เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   65,000                  65,000 

3.35 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และภมูปิัญญา

ท้องถิ่น

ม.ค. 61

ม.ีค. 61

เม.ย. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   131,000               131,000 

3.36 โครงการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการเรียน  

การสอน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูปิัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม)

ม.ิย. 61

ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

          60,000               -             60,000 

3.37 โครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม

กบัพันธกจิอื่น

พ.ย. 60

ก.พ. 61
พ.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

                -           50,000           50,000 
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3.38 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งต่อเนื่องและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื (ด้านส่ิงแวดล้อม)

ธ.ค. 60 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

          30,000               -             30,000 

3.39 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งต่อเนื่องและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื (ด้านศิลปวฒันธรรม)

ก.พ. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

          30,000               -             30,000 

3.40 โครงการตามรอยอารยะธรรมต าหรับอาหารไทยเพื่อการอนุรักษ์ พ.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           26,700           26,700 

3.41 โครงการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการเรียน
การสอนกบัพันธกจิอื่นระดับหลักสูตร

เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           60,000           60,000 

3.42 โครงการประชมุวชิาการนานาชาติของเครือขา่ยศิลปวฒันธรรม

มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 8

ม.ีค. 61 คณะศิลปศาสตร์                 -          500,000         500,000 

3.43 โครงการอนุรักษ์วฒันธรรม พ.ย. 60

ก.พ. 61
ม.ีค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

คณะศิลปศาสตร์                 -          160,300         160,300 

3.44 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

ม.ีค. 61 คณะศิลปศาสตร์                 -           30,000           30,000 

3.45 โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ พ.ย. 60 คณะศิลปศาสตร์                 -           50,000           50,000 

3.46 โครงการเทศน์มหาชาติ ธ.ค. 60 คณะศิลปศาสตร์           38,000               -             38,000 

3.47 โครงการตามรอยประวติัศาสตร์ท้องถิ่น ม.ีค. 61 คณะศิลปศาสตร์           22,000               -             22,000 

               -         962,000        962,000 

4.1 โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จดัการด้านงานคลัง  9  มทร.

พ.ค. 61 กองคลัง -               50,000                  50,000 

4.2 โครงการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการประกนัคุณภาพการศึกษา ม.ีค. 61 ส านักคุณภาพการศึกษา -                       25,000           25,000 

4.3 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง

ก.ค. 61 ส านักคุณภาพการศึกษา -                       49,500           49,500 

4.4 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมนิคุณภาพภายใน ระดับประกาศนียบัตร

วชิาชพีชั้นสูง (หลักสูตร สอศ.)

ก.ค. 61 ส านักคุณภาพการศึกษา -                       50,000           50,000 

4.5 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเตรียมความพร้อมหลักสูตร เพื่อการ

เผยแพร่หลักสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

ม.ีค. 61 ส านักคุณภาพการศึกษา -                       44,600           44,600 

4.6 โครงการก ากบัติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ (TQR)

ก.ค. 61 ส านักคุณภาพการศึกษา -                       58,800           58,800 

4.7 โครงการแนะแนวการเขา้ศึกษาต่อเชงิรุก พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           20,000           20,000 

4.8 โครงการรับการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

พ.ย. 60 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           12,500           12,500 

4.9 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะฯ

พ.ค. 61

ก.ค. 61

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           13,800           13,800 

4. การบริหารจดัการและการปฏบิัตงิานเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

4.10 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -             9,400             9,400 

4.11 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับคณะเพื่อการบริหารจดัการอยา่งมี

ประสิทธภิาพตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557

ก.พ. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               37,800                  37,800 

4.12 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ

เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชวีศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง พ.ศ. 2559

ธ.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               30,000                  30,000 

4.13 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               37,600                  37,600 

4.14 โครงการประชมุสัมมนาการจดัท าค าเสนอของบประมาณรายรับ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ค. 61

ก.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               14,000                  14,000 

4.15 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ต.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   31,800                  31,800 

4.16 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ เร่ือง แนวทางการบริหารหลักสูตร 
เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และ

รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557

ม.ค. 61
พ.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   60,000                  60,000 

4.17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาด้านการมส่ีวนร่วมการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ม.ิย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       35,000           35,000 

4.18 โครงการการให้ความรู้ด้านการติดตามรายงานและประเมนิผลการ
ปฏบิัติงานตามภารกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

ธ.ค. 60
เม.ย. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       22,300           22,300 

4.19 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการระบบฐานขอ้มลูด้านการประกนั

คุณภาพการศึกษา CHE QA Online

ก.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       11,300           11,300 

4.20 โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560

ส.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       18,800           18,800 

4.21 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาด้านประกนัคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร

ม.ค. 61
ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

คณะศิลปศาสตร์                 -           60,000           60,000 

4.22 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาด้านประกนัคุณภาพระดับ

คณะ

ม.ีค. 61

ม.ิย. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

คณะศิลปศาสตร์                 -           28,700           28,700 

4.23 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ พ.ย. 60 - ส.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์                 -           50,000           50,000 

4.24 โครงการประชมุเพื่อระดมความคิดเห็นและศักยภาพของ

ผู้ทรงคุณวฒิุที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์

ม.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์                 -           65,300           65,300 

4.25 โครงการเพชรศิลปศาสตร์ ม.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์                 -           20,000           20,000 

4.26 โครงการ "งานส่งเสริมวชิาการกบังานประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลัย"

พ.ค. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน

-                       18,000           18,000 

4.27 โครงการ "เทคนิคการให้ค าปรึกษาวชิาการ" ม.ิย. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน

-                       30,900           30,900 
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนิน
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ผู้รับผิดชอบ
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4.28 โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกดิองค์ความรู้ในการ
ปฏบิัติงาน"

ก.ค. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน

-                       27,700           27,700 

4.29 โครงการ "พัฒนาความสามารถภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรของ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน"

ม.ิย. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน

-                       11,200           11,200 

4.30 โครงการ "เพิ่มศักยภาพการใชง้านระบบทะเบียนและประมวลผล

ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับผู้ปฏบิัติงานทะเบียน มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู"ิ

ม.ีค. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน

-                       11,700           11,700 

4.31 โครงการ "การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ด้าน

งานทะเบียน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู"ิ

ม.ิย. 61 ส านักส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน

-                         6,300             6,300 
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม

  135,136,200   29,261,700   164,397,900 

   50,599,900   10,152,200    60,752,100 

1.1        600,000       272,800 872,800       

1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรประเภทวชิาชพีและปฏบิัติการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         600,000 -             600,000        

1.1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง

 (ปวส.)

ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -          170,400         170,400 

1.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมด้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(หลักสูตร IOT / หลักสูตรเคร่ืองส าอางค์เทคโนโลยนีาโน/สุขภาพ)

ม.ค. 61

เม.ย. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

                -           60,000           60,000 

1.1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ก.พ. 61
ม.ิย. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       42,400           42,400 

1.2      1,348,900       315,000      1,663,900 

1.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะวชิาชพีของอาจารยผู้์สอนวชิาชพีและ

ปฏบิัติการโดยการฝังตัวในสถานประกอบการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี       1,348,900 300,000             1,648,900 

1.2.2 โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ ก.ค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

                -           15,000           15,000 

1.3        300,000              -          300,000 

1.3.1 โครงการ Talent Mobility ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         300,000               -           300,000 

1.4    46,251,000    3,468,400    49,719,400 

1.4.1 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการฝึกสอน Micro teaching ต าบลยา่นยาว
 อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม       2,936,000               -         2,936,000 

1.4.2 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการวศิวกรรมเคร่ืองมอืวดัทางอเิล็กทรอนิกส์
 ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม       2,042,000               -         2,042,000 

1.4.3 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการหุ่นยนต์อตัโนมติั ต าบลยา่นยาว อ าเภอ

สามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม       1,254,500               -         1,254,500 

1.4.4 ชดุทดลองอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี

 จงัหวดันนทบุรี 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม       1,000,000               -         1,000,000 

1.4.5 ชดุครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรแปรรูปน้ านมขา้วโพด ต าบลหันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

        758,600               -           758,600 

1.4.6 ชดุวเิคราะห์คุณภาพอาหารสัตว ์ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

      3,230,000               -         3,230,000 

1.4.7 เคร่ืองยอ่ยสลายตัวอยา่ง ขนาด 50 ml ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 เคร่ือง

ธ.ค. 60 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        480,000               -           480,000 

1.4.8 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการโรคและปรสิตสัตวน์้ า ต าบลหันตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        925,200               -           925,200 

1.4.9 ชดุเคร่ืองดูดจา่ยสารละลายแบบชอ่งเดียว ชนิดปรับปริมาตรได้ 
ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

        112,300               -           112,300 

1.4.10 เคร่ืองนึ่งความดันฆา่เชื้อ ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 เคร่ือง

ธ.ค. 60 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        200,000               -           200,000 

12. โครงการ/รายการ ตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏบิัต ิและก าลงัคนดา้นวชิาชีพ/ปฏบิัตกิารให้มีชื่อเสยีงเป็นที่ยอมรับ

ในระดบัชาต ิและนานาชาติ

โครงการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพของอาจารยผู้์สอนวชิาชีพและปฏบิัตกิารโดยการฝังตวัในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาหลกัสตูรประเภทวชิาชีพและปฏบิัตกิาร

โครงการพัฒนาครุภณัฑ์ห้องปฏบิัตกิารและโรงฝึกงานเพ่ือรองรับการจดัการศึกษาวชิาชีพและปฏบิัตกิาร

โครงการ Talent Mobility
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม
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ระยะเวลา
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ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1.4.11 เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายแบบชอ่งเดียวชนิดปรับปริมาตรได้ ต าบล
หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

                -          112,400         112,400 

1.4.12 ครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการศูนยก์ารเรียนรู้ด้านโลจสิติกส์ประเทศไทย 

4.0 ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

      1,797,500               -         1,797,500 

1.4.13 เกา้อี้แลคเชอร์ประกอบห้องเรียนบรรยาย ต าบลยา่นยาว อ าเภอ

สามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 360 ตัว

ธ.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        432,000               -           432,000 

1.4.14 ชดุครุภณัฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        642,200               -           642,200 

1.4.15 ชดุครุภณัฑ์จลุชวีวทิยาส่ิงแวดล้อม ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

        754,000               -           754,000 

1.4.16 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (MacOS) ต าบล
หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

      1,683,500               -         1,683,500 

1.4.17 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการเครือขา่ยและระบบความปลอดภยั 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

      1,680,000               -         1,680,000 

1.4.18 เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงชว่งยวูแีละวซิิเบิล (UV-Visible 

spectrophotometer) ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2 เคร่ือง

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

        300,000               -           300,000 

1.4.19 ชดุครภณัฑ์ห้องปฏบิัติการเทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ ต าบล
หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

      1,078,200               -         1,078,200 

1.4.20 เตาเผาอณุหภมูสูิง Furnace ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 เตา

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

        200,000               -           200,000 

1.4.21 ชดุครุภณัฑ์การเรียนการสอนระบบมลัติมเีดีย อาคาร 6 
ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

        165,000               -           165,000 

1.4.22 เคร่ืองก าเนิดแสงส าหรับสายไฟเบอร์ออฟติคแบบแอลอดีี ต าบล

ยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 เคร่ือง

ม.ีค. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

                -   25,000                  25,000 

1.4.23 ปรับปรุงห้องปฏบิัติการสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 

อาคาร 17 ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

1 รายการ

ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

                -   1,601,000          1,601,000 

1.4.24 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฎบิัติการพื้นฐานงานตะไบ ต าบลหันตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

      2,100,000               -         2,100,000 

1.4.25 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการพื้นฐานงานเชื่อม ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

      1,500,000               -         1,500,000 

1.4.26 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติพื้นฐานงานกลึง งานกดั และห้องปฏบิัติการ
เคร่ืองมอืกลด้านการผลิต ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

    10,600,000               -       10,600,000 

1.4.27 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการพื้นฐานวศิวกรรมไฟฟ้า ต าบลหันตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

      3,380,000               -         3,380,000 

1.4.28 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการเขยีนแบบด้วยมอื ต าบลหันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

        420,000               -           420,000 

1.4.29 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการเขยีนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2D ต าบล

หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

      1,880,000               -         1,880,000 
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1.4.30 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการเคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า ต าบล
หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

      2,850,000               -         2,850,000 

1.4.31 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการวงจรไฟฟ้า ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

      1,850,000               -         1,850,000 

1.4.32 ชดุครุภณัฑ์เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ชว่ยในการจดัเกบ็แมพ่ิมพ์ ต าบล
สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -          190,000         190,000 

1.4.33 เคร่ืองกดัโลหะแนวต้ัง ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดั

นนทบุรี 1 เคร่ือง

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -          550,000         550,000 

1.4.34 ชดุครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 30 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -          990,000         990,000 

1.5        200,000    1,713,800      1,913,800 

1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะวชิาชพีและปฏบิัติการให้กบันักศึกษาโดย
ความร่วมมอืกบัพันธมติรหลัก

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         200,000 520,000               720,000 

1.5.2 โครงการทดสอบสมรรถนะทางวชิาชพี ม.ีค. 61

พ.ค. 61

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -          118,700         118,700 

1.5.3 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีครูครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
และพัฒนาแนวคิดศิษยเ์กา่สู่ศิษยป์ัจจบุัน

ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           19,800           19,800 

1.5.4 โครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยี

อเิล็กทรอนิกส์หลักสูตร ค.อ.บ. และ อส.บ.

ก.พ. 61

ม.ีค. 61

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           36,000           36,000 

1.5.5 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           23,200           23,200 

1.5.6 โครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการทางด้าน
วศิวกรรมเคร่ืองกล

ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           19,100           19,100 

1.5.7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวชิาชพีบัญชี ม.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               27,600                  27,600 

1.5.8 โครงการแขง่ขนัทักษะวชิาการและวชิาชพีด้านบริหารธรุกจิ ก.พ. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               251,600               251,600 

1.5.9 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านบริหารธรุกจิส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต

ธ.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               83,000                  83,000 

1.5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน IT ก.พ. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               36,000                  36,000 

1.5.11 โครงการศึกษาดูงานด้านวชิาชพีของนักศึกษา ม.ีค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               50,000                  50,000 

1.5.12 โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวชิาชพี พ.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               111,000               111,000 

1.5.13 โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบมาตรฐานวชิาชพี พ.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               31,000                  31,000 

1.5.14 โครงการพบผู้เชี่ยวชาญ คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ศูนยน์นทบุรี

เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       50,000           50,000 

1.5.15 โครงการพบผู้เชี่ยวชาญ คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ศูนยสุ์พรรณบุรี

เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       18,300           18,300 

1.5.16 โครงการศึกษาดูงานด้านอตุสาหกรรมเป้าหมาย ก.พ. 61

ม.ีค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                      148,500         148,500 

โครงการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพและปฏบิัตกิารให้กับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลกั
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1.5.17 โครงการอาสาสมคัรครูชาวจนี ต.ค. 60 - พ.ค. 
61

ส.ค. 61 

ก.ย. 61

คณะศิลปศาสตร์ -                      170,000         170,000 

1.6      1,800,000    4,382,200      6,182,200 

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการท างาน

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อความเป็นบัณฑิตที่มคุีณภาพ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         300,000 400,000               700,000 

1.6.2 โครงการพัฒนาภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษา มทร.สุวรรณภมูิ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี       1,500,000               -         1,500,000 

1.6.3 โครงการ Lion Clubs International Denmark Youth Camp 

and Exchange 2018

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ก.ค. 61

กองนโยบายและแผน -               64,000                  64,000 

1.6.4 โครงการกฬีามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) พ.ย. 60 กองพัฒนานักศึกษา -                      280,000         280,000 

1.6.5 โครงการกฬีามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ม.ค. 61 กองพัฒนานักศึกษา -                      250,000         250,000 

1.6.6 โครงการกฬีาภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
"สุวรรณภมูเิกมส์" คร้ังที่ 13

ม.ค. 61 กองพัฒนานักศึกษา -                   1,070,000       1,070,000 

1.6.7 โครงการกฬีามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 34

ก.พ. 61 กองพัฒนานักศึกษา -                   1,170,000       1,170,000 

1.6.8 โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ธ.ค. 60 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           15,000           15,000 

1.6.9 โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และทักษะในการท างาน พ.ค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

                -           40,000           40,000 

1.6.10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาองักฤษ ม.ีค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   32,000                  32,000 

1.6.11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการท างานของนักศึกษา เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   40,000                  40,000 

1.6.12 โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศให้กบันักศึกษา

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           50,200           50,200 

1.6.13 โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 

กอ่นกา้วสู่ชวีติการท างาน

ม.ิย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           36,500           36,500 

1.6.14 โครงการบัณฑิตไทยจบไปไมโ่กงสู่การเป็นวศิวกรมอือาชพี ก.พ. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           42,500           42,500 

1.6.15 โครงการกฬีาสัมพันธค์ณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คร้ังที่ 10

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           68,000           68,000 

1.6.16 โครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ก.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           24,400           24,400 

1.6.17 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนัก

ปฏบิัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชพี

ม.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์                 -          400,000         400,000 

1.6.18 โครงการพัฒนาทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 พ.ย. 60
ม.ีค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61
ม.ิย. 61

คณะศิลปศาสตร์                 -          133,700         133,700 

1.6.19 โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills พ.ย. 60

พ.ค. 61

คณะศิลปศาสตร์                 -          118,000         118,000 

โครงการพัฒนาทักษะดา้น Soft Skills และทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 เพ่ือความเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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1.6.20 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจทิัลเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏบิัติ

เม.ย. 61
ส.ค. 61

ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -          147,900         147,900 

1.7        100,000              -          100,000 

1.7.1 โครงการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมวชิาชพี ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000 -                     100,000 

   44,286,500    1,138,700    45,425,200 

2.1        250,000              -          250,000 

2.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ใชใ้นการจดัการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคน

รองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         250,000 -                     250,000 

2.2        120,000              -          120,000 

2.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพื่อรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         120,000 -                     120,000 

2.3        300,000       180,000        480,000 

2.3.1 โครงการพัฒนาอาจารยใ์ห้มศัีกยภาพในการผลิตก าลังคนด้าน
วชิาชพีและเทคโนโลยชีั้นสูงรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         300,000 180,000               480,000 

2.4    42,871,500              -      42,871,500 

2.4.1 ชดุฝึกสถานีจ าลองการผลิตแบบอตุสาหกรรม 4.0 ต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ชดุ

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

      7,480,000              -         7,480,000 

2.4.2 กอ่สร้างอาคารปฏบิัติการด้านวศิวกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อตุสาหกรรม ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 1 หลัง

ม.ค. - ก.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

    22,026,500              -       22,026,500 

2.4.3 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 20 (อาคารเทคนิคอตุสาหกรรม) ต าบล
หันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 

รายการ

ม.ค.61 
ก.พ. 61

ม.ีค. 61

เม.ย. 61

ม.ิย. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

      4,455,000              -         4,455,000 

2.4.4 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 6 ศูนยสุ์พรรณบุรี ต าบลยา่นยาว 
อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 รายการ

ม.ีค. 61
พ.ค. 61

ก.ค. 61

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

      8,910,000              -         8,910,000 

โครงการเปิดสอนหลกัสตูรเตรียมวชิาชีพ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการผลติก าลงัคนดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยชีั้นสงูรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

โครงการพัฒนาอาจารยใ์ห้มีศักยภาพในการผลติก าลงัคนดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยชีั้นสงูรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

โครงการพัฒนาหลกัสตูรระยะสั้นเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

โครงการพัฒนาหลกัสตูรที่ใช้ในการจดัการศึกษาเพ่ือผลติก าลงัคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาก าลงัคนดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยชีั้นสงูเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ
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2.5        100,000        67,200        167,200 

2.5.1 โครงการพัฒนา Massive Open Online Courses (MOOC) ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

2.5.2 โครงการพัฒนา Massive Open Online Courses (MOOC) 

ส าหรับอาจารยค์ณะศิลปศาสตร์

ธ.ค. 60 คณะศิลปศาสตร์                 -           30,000           30,000 

2.5.3 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการระบบการเรียนการสอน MOOC ม.ิย. 61 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-                       37,200           37,200 

2.6        245,000       153,600        398,600 

2.6.1 โครงการฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาจารย ์

(Embedded or Sabbatical leave)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         245,000 100,000               345,000 

2.6.2 โครงการฝังตัวในสถานประกอบการจริง ส าหรับบุคลากรสาย

วชิาการ

ก.ค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           53,600           53,600 

2.7        200,000       537,900        737,900 

2.7.1 โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกบัพันธมติรหลัก ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         200,000 300,000               500,000 

2.7.2 โครงการเตรียมความพร้อมการประกวดแขง่ขนัทางวชิาการ 
(Teaching Academy)

ธ.ค. 60 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           18,900           18,900 

2.7.3 โครงการแขง่ขนัวชิาการ "Teaching Academy 2018" ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -          119,000         119,000 

2.7.4 โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกบัพันธมติรหลัก พ.ค. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

                -   100,000               100,000 

2.8        200,000       200,000        400,000 

2.8.1 โครงการพัฒนาอาจารยร่์วมกบัพันธมติรหลัก ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         200,000 200,000               400,000 

   14,929,800    1,279,200    16,209,000 

3.1        210,100       893,400      1,103,500 

3.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวจิยั ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -                       23,900           23,900 

3.1.2 โครงการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมอืการวจิยัด้านบริหารธรุกจิ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ

เม.ย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               30,000                  30,000 

3.1.3 โครงการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมอืการประชมุวชิาการ

ระดับชาติ ด้านสารสนเทศการเกษตร การจดัการบริหารธรุกจิ 
วศิวกรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบังและเครือขา่ย)

ม.ิย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               10,000                  10,000 

3.1.4 โครงการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมอืการวจิยัด้านการจดัการ

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ม.ีค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   20,000                  20,000 

3.1.5 โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวจิยั

เชงิบูรณาการ

พ.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   46,700                  46,700 

3.1.6 โครงการสนับสนุนงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรมดีเด่น (SCI 
Prize)

ก.ค. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-                       20,000           20,000 

3.1.7 โครงการประชมุวชิาการระดับชาติ ก.พ. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-                       30,000           30,000 

3.1.8 โครงการนักวจิยัพี่เล้ียงสู่ต าแหน่งทางวชิาการ ม.ิย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       95,000           95,000 

3.1.9 โครงการการสังเคราะห์นักวจิยัดีเด่นในแต่ละแขนงเพื่อประกาศ

เกยีรติคุณ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ก.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       12,300           12,300 

โครงการพัฒนานักวจิยัให้มีความสามารถในงานวจิยั สร้างนวตักรรมดว้ยเทคโนโลยขีั้นสงู และบริหารงานวจิยั

โครงการพัฒนาอาจารยร์่วมกับพันธมิตรหลกั

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับพันธมิตรหลกั

โครงการฝังตวัในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาอาจารย ์(Embedded or Sabbatical leave)

โครงการพัฒนา Massive Open Online Courses (MOOC)
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3.1.10 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการใชภ้าษาองักฤษส าหรับการเผยแพร่
ผลงานวจิยั

พ.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       15,000           15,000 

3.1.11 โครงการสัมมนาถา่ยทอดความรู้นักวจิยัรุ่นใหม ่ประจ าปี 2561 ก.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-                       14,300           14,300 

3.1.12 โครงการพัฒนานักวจิยัให้มคีวามสามารถในงานวจิยัโดย

ระบบพี่เล้ียง

ก.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์ -                      206,500         206,500 

3.1.13 โครงการพัฒนานักวจิยัเพื่อสร้างนวตักรรมเพื่อสังคมและชมุชน ม.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           23,100               -             23,100 

3.1.14 โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการ

วจิยั เพื่อประเมนิผลการวจิยั

ส.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา         162,500               -           162,500 

3.1.15 โครงการพัฒนานักวจิยัสายสนับสนุน (R2R) ม.ีค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           24,500               -             24,500 

3.1.16 โครงการประชมุวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลสุวรรณภมู ิคร้ังที่ 3

พ.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา                 -          306,500         306,500 

3.1.17 โครงการเชดิชเูกยีรตินักวจิยั/นักบริการวชิาการ มทร.สุวรรณภมูิ ก.พ. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา                 -           22,200           22,200 

3.1.18 โครงการวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ ์สถาบันวจิยัและพัฒนา ม.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา                 -           15,000           15,000 

3.1.19 โครงการจลุสารวจิยั - บริการวชิาการ ก.พ. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา                 -           26,000           26,000 

3.2        245,000              -          245,000 

3.2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวจิยัของคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

ม.ีค. 61
ก.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

          84,000               -             84,000 

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจดัการงานวจิยั ม.ีค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           25,200               -             25,200 

3.2.3 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการวจิยั ม.ิย. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           47,400               -             47,400 

3.2.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการงานวจิยั ก.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           88,400               -             88,400 

3.3          84,000        19,200        103,200 

3.3.1 โครงการการลงพื้นที่ส ารวจบริบทชมุชน เพื่อโจทยว์จิยัชดุโครงการ
และบูรณาการวจิยัเพื่อพัฒนาชมุชน

เม.ย. 61
ม.ิย. 61

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -                       19,200           19,200 

3.3.2 โครงการคลีนิกนักวจิยัชว่ยชมุชน ส.ค. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

84,000          -                       84,000 

3.4    14,285,900       366,600    14,652,500 

3.4.1 คุณภาพทางเคม ีกายภาพ ของขา้วโพดเทียนพันธุสั์งเคราะห์ต่อ

ความชอบของผู้บริโภค

พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        309,300 -                     309,300 

3.4.2 การพัฒนาเคร่ืองผลิตกอ้นเชื้อเห็ดที่เหมาะสมกบัเกษตรกรเพาะเห็ด
ในพื้นที่ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

พ.ย. 60 
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

        179,700 -                     179,700 

3.4.3 ความหลากหลายของภมูปิัญญาท้องถิ่น:การใชจ้ลิุนทรียแ์ละ

ผลิตภณัฑ์จลิุนทรีย ์ในการผลิตขา้ว ระยะที่ 3 ต ารับจลิุนทรียเ์พิ่ม

ประสิทธิภ์าพการผลิตขา้วในภาวะโลกร้อน

พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        562,000 -                     562,000 

3.4.4 การปรับปรุงประชากรขา้วโพดเทียนด้วยวธิกีารคัดเลือกแบบ
วงจรสลับ

พ.ย. 60
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

        379,300 -                     379,300 

3.4.5 พฤติกรรมของยนีส าหรับลักษณะที่สัมพันธก์บัการทนทานต่อ

สภาพน้ าขงัระยะส้ันในขา้วโพดขา้วเหนียว

พ.ย. 60

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        414,200 -                     414,200 

โครงการสง่เสริม ผลกัดนั ให้น าเทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์หรือเพ่ิมผลติภาพ

โครงการคลนิิกนักวจิยัช่วยชุมชน (One District One Research)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนงานวจิยั
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3.4.6 ความสัมพันธข์องการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตขา้วโดย
ใชส้ารเคม ีและสารชวีภาพต่อการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกใน

พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง

พ.ย. 60
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

        452,400 -                     452,400 

3.4.7 แผนพัฒนาพืชโสนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งยั่งยนื พ.ย. 60

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        596,800 -                     596,800 

3.4.8 การยกระดับผลการด าเนินงานทางการตลาดด้วยอตัลักษณ์ทาง

วฒันธรรมของอาหารไทยต่อความได้เปรียบในการแขง่ขนัอยา่ง

ยั่งยนื

พ.ย. 60

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        665,600 -                     665,600 

3.4.9 การพัฒนาต้นแบบการจดัการน้ าในแปลงนาด้วยระบบสมองกลฝัง

ตัวบนพื้นฐานเทคโนโลยไีอโอที

พ.ย. 60

พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        418,700 -                     418,700 

3.4.10 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภยัด้วย

แนวคิดเกมมฟิิเคชั่น

พ.ย. 60

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        295,800 -                     295,800 

3.4.11 ความมั่นคงเชงิเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มวสิาหกจิผู้ผลิตขา้ว

ปลอดสารพิษ

พ.ย. 60

พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        240,100 -                     240,100 

3.4.12 การพัฒนาต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวเชงิประวติัศาสตร์ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมบน
โทรศัพท์มอืถอื และ Google glass

พ.ย. 60
พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

        461,100 -                     461,100 

3.4.13 การพัฒนาอปุกรณ์ดมกล่ินส าหรับอาหารโดยอาศัยหลักการ
ลูกผสมของการตรวจวดัเชงิแสงและเชงิไฟฟ้า

พ.ย. 60
พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

        772,300 -                     772,300 

3.4.14 การพัฒนาเคลือบฟิล์มโครงสร้างนาโนซิลิกอนไดออกไซด์ที่มสีมบัติ
ไมช่อบน้ ายิ่งยวดส าหรับกระจกท าความสะอาดตัวเอง

พ.ย. 60
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

        605,500               -           605,500 

3.4.15 การวเิคราะห์ความสัมพันธร์ะหวา่งววิฒันาการรูปร่างของคานดารา
จกัรและการเปล่ียนแปลงรูปแบบวงโคจรภายใต้สนามความโน้ม

ถว่งของตัวเอง

พ.ย. 60
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

        205,300               -           205,300 

3.4.16 การศึกษาฟังกช์นัไลปูนอฟและระบบสมการเชงิอนุพันธเ์พื่อการ

ประยกุต์ใชใ้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

พ.ย. 60

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

        205,300               -           205,300 

3.4.17 การลดปริมาณมาลาไทออนโดยใชเ้อน็ไซมเ์ปอร์ออกซิเดสจากพืช พ.ย. 60

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

        205,300               -           205,300 

3.4.18  การเตรียมฟิล์มบางของวสัดุเทอร์โมอเิล็กทริกด้วยวธิกีารระเหิดใน
ระยะประชดิ

พ.ย. 60
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

        518,500               -           518,500 

3.4.19 นวตักรรมใหมข่องชดุก าเนิดแสงเทียมส าหรับปลูกพืชด้วย

ไดโอดเปล่งแสงที่ ควบคุมสเปกตรัมของแสงได้ตามความต้องการ

ของพืช ด้วย LabVIEW

พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        330,700 -                     330,700 
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3.4.20 การออกแบบและสร้างแหล่งก าเนิดแสงอาทิตยเ์ทียมชั้นคุณภาพ เอ
เอเอ ด้วยไดโอดเปล่งแสง 5 ชนิดเพื่อประยกุต์ใชก้บัระบบผลิต

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์ระดับห้องปฏบิัติการ

พ.ย. 60 
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

        614,000 -                     614,000 

3.4.21 การประยกุต์ใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเล่ือนเฟสเพื่อลดกระแสฮาร์มอ

นิกส์ส าหรับโหลด ไมเ่ชงิเส้นในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย

พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        201,200 -                     201,200 

3.4.22 การศึกษาประสิทธภิาพการระบายน้ าของแมน่้ าท่าจนีตอนล่างเพื่อ

ป้องกนัน้ าท่วมด้วยคลองลัดที่มหีน้าตัดที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้

อทิธพิลของระดับน้ าทะเล

พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        290,200 -                     290,200 

3.4.23 การทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัสการแตกร้าวส าหรับการวเิคราะห์ผล

จากการใชล้วดตาขา่ยส่ีเหล่ียมปิดกั้นการหยดุเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก

พ.ย. 60 

พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        149,700 -                     149,700 

3.4.24 ศึกษาคุณสมบัติผักตบชวาในการดูดซึมโลหะหนักในทางน้ าเปิด พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        256,700 -                     256,700 

3.4.25 ผลิตภณัฑ์ถงัประปาชมุชนจากเฟอร์โรซีเมนต์คุณภาพสูง พ.ย. 60 

พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        419,500 -                     419,500 

3.4.26 พัฒนาชดุต้นแบบระบบวดัและประเมนิสมรรถนะของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเชื่อมกริดบนหลังคาแบบเคล่ือนที่ได้

พ.ย. 60 
พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

        243,600 -                     243,600 

3.4.27 ส่ิงประดิษฐ์หัวบีบสเตนเลสตกแต่งเค้กดอกไมท้ั่วไปส าเร็จรูป พ.ย. 60 
พ.ค. 61
ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

        250,100 -                     250,100 

3.4.28 การสร้างหลักสูตรปรับพื้นฐาน “หุ่นยนต์ประดิษฐ์” ส าหรับ
นักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาไฟฟ้า ชั้นปีที่หนึ่ง ตาม

แนวคิดการศึกษาแบบ STEM

พ.ย. 60 
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

        170,500 -                     170,500 

3.4.29 การผลิตไมเ้ทียมจากกนัชนรถยนต์รีไซเคิล ผสมเส้นใยหญ้าคา พ.ย. 60 
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

        427,200 -                     427,200 

3.4.30 ระบบอจัฉริยะส าหรับการขึ้นรูปอุ่นชิ้นงานโลหะแผ่น พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

      1,785,300 -                   1,785,300 

3.4.31 การศึกษาและพัฒนาอฐิบล็อกประสานจากดินตะกอนที่เหลือทิ้งใน

การผลิตน้ าประปาและผักตบชวา

พ.ย. 60 

พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        333,400 -                     333,400 

3.4.32 การศึกษารวบรวมลวดลายไมฉ้ลุแบบขนมปังขงิสกลุชา่งกรุงเทพ
และปริมณฑลและจงัหวดัแพร่

พ.ย. 60 
พ.ค. 61

ส.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

        316,000 -                     316,000 

3.4.33 ยทุธศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมความ

โปร่งใสของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า

ธ.ค. 60

ม.ิย. 61

ก.ย. 61

คณะศิลปศาสตร์         654,500 -                     654,500 

3.4.34 โครงการพัฒนานวตักรรมเพื่อใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ ก.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           31,300               -             31,300 
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3.4.35 โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ พ.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           38,500               -             38,500 

3.4.36 โครงการวารสารวจิยัและคัดสรรผลงานวจิยั/วารสารวชิาการ มทร.

สุวรรณภมูิ

ม.ค. 61

ก.ค. 61

สถาบันวจิยัและพัฒนา         286,300               -           286,300 

3.4.37 โครงการน าเสนอผลงานวจิยัภาคนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน

ของมหาวทิยาลัย/การจดัการความรู้ และเผยแพร่ผลงานวจิยั

ม.ีค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา                 -          291,600         291,600 

3.4.38 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม คร้ังที่ 2 เม.ย. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา                 -           75,000           75,000 

3.5          50,000              -            50,000 

3.5.1 โครงการต่อยอดงานวจิยัเชงิพาณิชยแ์บบมส่ีวนร่วมกบัสถาน

ประกอบการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี           50,000 -                       50,000 

3.6          54,800              -            54,800 

3.6.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมกบัพันธมติรหลัก 

(Key-partner)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี           54,800 -                       54,800 

   16,920,000       674,000    17,594,000 

4.1      1,806,200              -        1,806,200 

4.1.1 โครงการพัฒนาภาษาองักฤษส าหรับประชาชนทั่วไป ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี       1,000,000               -         1,000,000 

4.1.2 โครงการคลีนิกเทคโนโลยตีามจดุเน้นและความเชี่ยวชาญของ
มหาวทิยาลัย

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         131,200               -           131,200 

4.1.3 โครงการบริการวชิาการด้านการออกแบบและการสร้างแมพ่ิมพ์

ขนาดเล็ก

เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        150,000               -           150,000 

4.1.4 โครงการบริการวชิาการเชงิปฏบิัติการด้านการออกแบบระบบ
ควบคุมอตุสาหกรรมขั้นสูง

ม.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

          44,500               -             44,500 

4.1.5 โครงการบริการวชิาการด้านการออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์

อตุสาหกรรมเบื้องต้น

ม.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        110,300               -           110,300 

4.1.6 โครงการบริการวชิาการเชงิปฏบิัติการด้านการพัฒนาและออกแบบ

ระบบสมองกลฝังตัวเพื่องานอตุสาหกรรมเบื้องต้น

ม.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        105,300               -           105,300 

4.1.7 โครงการบริการวชิาการเชงิปฎบิัติการด้านการพัฒนาและออกแบบ

ระบบสมองกลฝังตัวเพื่องานอตุสาหกรรมขั้นสูง

ม.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        109,900               -           109,900 

4.1.8 โครงการคลินิกเทคโนโลยี ก.พ. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา         155,000               -           155,000 

4.2        804,000       355,100      1,159,100 

4.2.1 โครงการครุศาสตร์อตุสาหกรรมบริการวชิาชพีสัญจร ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม         102,000               -           102,000 

4.2.2 โครงการหลักสูตรระยะส้ันการฝึกอบรมการติดต้ังกล้องวงจรปิด 

ส าหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

ธ.ค. 60 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 -           17,000           17,000 

4.2.3 โครงการยกระดับคุณภาพชวีติ ชมุชน สังคม ด้วยวชิาชพีและ

เทคโนโลยี

ธ.ค. 60 

ม.ค. 61

ม.ิย. 61

คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   79,500                  79,500 

4.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการด าเนินงานธรุกจิ ม.ีค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

                -   56,700                  56,700 

โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติ ชุมชน ดว้ยพันธกิจสมัพันธ์มหาวทิยาลยักับสงัคม

โครงการคลนิิกเทคโนโลยตีามจดุเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวทิยาลยั เช่น (แม่พิมพ์ อุตสาหกรรมเกษตร) 
ที่ให้บริการชุมชนอยา่งตอ่เน่ืองและมีรายได้

ยทุธศาสตร์ที่ 4 สง่เสริมและสนับสนุนพันธกิจสมัพันธ์มหาวทิยาลยักับสงัคม

โครงการพัฒนาเทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมกับพันธมิตรหลกั (Key-partner)

โครงการตอ่ยอดงานวจิยัเชิงพาณิชยแ์บบมีสว่นร่วมกับสถานประกอบการ
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4.2.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ก.พ. 61
ม.ีค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

                -   30,000                  30,000 

4.2.6  โครงการบริการวชิาการด้านวศิวกรรมศาสตร์เชงิบูรณาการ พ.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

        200,000               -           200,000 

4.2.7 โครงการจติอาสาพัฒนาชมุชนราชมงคลฯ สุพรรณบุรี เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           40,000           40,000 

4.2.8 โครงการค่ายวศิวกรรมไฟฟ้า สุพรรณบุรี เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           30,000           30,000 

4.2.9 โครงการค่ายอาสาวศิวกรรมโยธาพัฒนาชมุชน พ.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

                -           30,000           30,000 

4.2.10 โครงการยกระดับคุณภาพชวีติ ชมุชนด้วยพันธกจิสัมพันธ์
มหาวทิยาลัยกบัสังคม

ก.พ. 61
เม.ย. 61

พ.ค. 61

ม.ิย. 61

คณะศิลปศาสตร์                 -           71,900           71,900 

4.2.11 โครงการยกระดับคุณภาพชวีติ หมู่บ้าน ชมุชน สังคม ด้วย
วทิยาศาสตร์และเทคโลยี

ก.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา         502,000               -           502,000 

4.3        150,000       204,900        354,900 

4.3.1 โครงการต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวชิาชพีและเทคโนโลยชีั้นสูง ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

4.3.2 โครงการต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวชิาชพีและเทคโนโลยชีั้นสูงด้าน
เกษตรอาหาร

ก.พ. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

          50,000               -             50,000 

4.3.3 โครงการต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวชิาชพี : แลกเปล่ียนภาษาและ

วฒันธรรมเขมร-ไทย ร่วมสมยั 2 แผ่นดิน

ม.ีค. 61 คณะศิลปศาสตร์                 -           55,800           55,800 

4.3.4 โครงการศาสตราจารยอ์าคันตุกะ (Visiting Porfessor) ม.ีค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา                 -          149,100         149,100 

4.4        917,700              -          917,700 

4.4.1 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         244,500               -           244,500 

4.4.2 โครงการเป็นที่ปรึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการเป็นที่

ปรึกษาและให้ค าปรึกษาการวจิยัและพัฒนาสินค้า

พ.ค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

        200,000               -           200,000 

4.4.3 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชพี

ให้กบัชมุชน

ก.พ. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

          62,600               -             62,600 

4.4.4 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ด้านแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

ก.ค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

          84,500               -             84,500 

4.4.5 โครงการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานบริหารจดัการกลุ่ม

วสิาหกจิชมุชน

ม.ิย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

          45,700               -             45,700 

4.4.6 โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพของการพัฒนาต้นแบบการหารายได้

แบบพึ่งพาตนเอง

ก.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

          40,900               -             40,900 

4.4.7 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจดัการธรุกจิ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ก.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

          53,500               -             53,500 

4.4.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปด้าน

ความรู้ทางบริหารธรุกจิ

ก.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

          53,500               -             53,500 

4.4.9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธรุกจิขนาดยอ่ม ก.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

          53,500               -             53,500 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการตอ่ยอด MOU เพ่ือพัฒนาวชิาชีพและเทคโนโลยชีั้นสงู
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4.4.10 โครงการอบรมการจดัท าแผนธรุกจิให้กบัชมุชนในจงัหวดันนทบุรี ก.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

          29,000               -             29,000 

4.4.11 โครงการพัฒนาวสิาหกจิชมุชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ก.ค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา           50,000               -             50,000 

4.5    10,100,000              -      10,100,000 

4.5.1 โครงการไหวพ้ระ รับพร ชมละคร นอนอยธุยา ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี     10,000,000 -                 10,000,000 

4.5.2 โครงการอบรมระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเพื่อ
พัฒนาครูอาชวีศึกษาและบุคลากรภาคอตุสาหกรรม

ก.พ. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม         100,000               -           100,000 

4.6        435,500        65,000        500,500 

4.6.1 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืเพื่อจดับริการทางวชิาการ ส.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

          46,300               -             46,300 

4.6.2  โครงการสร้างพันธกจิสัมพันธช์มุชนด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

เม.ย. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

        200,000               -           200,000 

4.6.3 โครงการอบรมเยาวชนนักส่ือความหมายทางการท่องเที่ยวจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา

พ.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์           44,600               -             44,600 

4.6.4  โครงการอบรมเยาวชนนักส่ือความหมายทางการท่องเที่ยวจงัหวดั

สุพรรณบุรี

พ.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์           44,600               -             44,600 

4.6.5 โครงการสร้างพันธกจิสัมพันธท์างวชิาการและวชิาชพี ม.ีค. 61 
เม.ย. 61

ม.ิย. 61
ส.ค. 61

คณะศิลปศาสตร์ -           65,000           65,000 

4.6.6 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอื ด้านบริการทางวชิาการ ม.ีค. 61 สถาบันวจิยัและพัฒนา         100,000               -           100,000 

4.7   1,614,800              -     1,614,800 

4.7.1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

ม.ค. 61

ม.ีค. 61
พ.ค. 61
ก.ค. 61

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

      1,614,800               -         1,614,800 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิวฒันธรรม และ/หรือภมูิปัญญาท้องถ่ิน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

โครงการสร้างพันธกิจสมัพันธ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โครงการสร้างความมีสว่นร่วมระหวา่งมหาวทิยาลยั ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน (ประชารัฐ/ประชาสงัคม)
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม
ยทุธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

4.8        641,800        49,000        690,800 

4.8.1 โครงการสนับสนุนกจิกรรมสนองโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้วยพันธกจิ
สัมพันธ์

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

4.8.2 โครงการศูนยเ์รียนรู้ตามพระราชด าริ ม.ีค. 61 กองบริหารทรัพยากร

สุพรรณบุรี

100,000        -                     100,000 

4.8.3 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยตีามแนวพระราชด าริ ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -           34,000           34,000 

4.8.4 โครงการสืบสานวถิชีวีติชาวประมงพื้นบ้าน พ.ค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

-           15,000           15,000 

4.8.5 โครงการบริการวชิาการแกสั่งคมด้านซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมอื
และเคร่ืองจกัรกลการเกษตรร่วมกบัมลูนิธพิระดาบส

ธ.ค. 60
ม.ค. 61

ม.ีค. 61

พ.ค. 61
ก.ค. 61

ก.ย. 61

สถาบันวจิยัและพัฒนา         441,800               -           441,800 

4.9        100,000              -          100,000 

4.9.1 โครงการพลิกฟื้นผืนดินเป็นสุวรรณภมูิ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

4.10          50,000              -            50,000 

4.10.1 โครงการจดัท าแผนที่อาชพีในพื้นที่กลุ่มจงัหวดั ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี           50,000               -             50,000 

4.11        200,000              -          200,000 

4.11.1 โครงการบูรณาการพันธกจิสู่นวตักรรม เพื่อยกระดับความสามารถ
การแขง่ขนัของสถานประกอบการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         200,000               -           200,000 

4.12        100,000              -          100,000 

4.12.1 โครงการพัฒนาระบบประปาชมุชน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

  8,400,000   16,017,600    24,417,600 

5.1        300,000    2,303,600   2,603,600 

5.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรแบบ IDP 

(Individual Development Plan)

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

5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในระดับต่างๆ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี -       2,103,600       2,103,600 

5.1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรแบบ IDP คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส.ค. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-          200,000         200,000 

5.2        100,000        99,100        199,100 

5.2.1 โครงการจดัท ากฎหมายที่เกี่ยวกบัการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบั
ของรัฐ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

5.2.2 ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุการจดัท ากฎหมายที่เกี่ยวกบัการเป็น
มหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ

ส.ค. 61 กองบริหารงานบุคคล -           99,100           99,100 

5.3        300,000              -          300,000 

5.3.1 โครงการปฏรูิประบบบริหารหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
จดัการ

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

5.4        100,000    5,958,500   6,058,500 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการให้เป็นมหาวทิยาลยัดจิทิัล (Digital University)

โครงการพัฒนาระบบประปาชุมชน

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรแบบ IDP (Individual Development Plan)

ยทุธศาสตร์ที่ 5 บริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือความมั่นคงและบริหารจดัการตนเองได้

โครงการจดัท ากฎหมายที่เก่ียวกับการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากับของรัฐ

โครงการปฏริูประบบบริหารหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัการ

โครงการพลกิฟ้ืนผืนดนิเป็นสวุรรณภมูิ

โครงการจดัท าแผนที่อาชีพในพ้ืนที่กลุ่มจงัหวดั

โครงการบูรณาการพันธกิจสู่นวตักรรม เพ่ือยกระดบัความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดว้ยพันธกิจสมัพันธ์ มหาวทิยาลยักับสงัคม
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม
ยทุธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

5.4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการให้เป็นมหาวทิยาลัยดิจทิัล 
(Digital University)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

5.4.2 โครงการพัฒนามาตรฐานงานบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสู่

มหาวทิยาลัยดิจทิัลด้วยมาตรฐาน ITIL V.3

ม.ค. 61 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-                       51,000           51,000 

5.4.3 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการหลักสูตรการออกแบบส่ือการเรียนรู้

ในรูปแบบมลัติมเีดีย

ก.ค. 61 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-                       30,000           30,000 

5.4.4 ระบบฐานขอ้มลูกลาง ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ระบบ

ม.ีค. 61 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               1,900,000          1,900,000 

5.4.5 ชดุอปุกรณ์กระจายสัญญาณ ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               1,982,500          1,982,500 

5.4.6 ชดุครุภณัฑ์ปรับปรุงเครือขา่ย WIFI เพื่อรองรับการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 1 ชดุ

ธ.ค. 60 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-               1,995,000          1,995,000 

5.5 -                -   -   

5.6 -                -   -   

5.7 -      639,000        639,000 

5.7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างชื่อเสียงสู่
สังคมและชมุชน (กจิกรรมแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ)

พ.ค. 61 คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-           60,000           60,000 

5.7.2 โครงการเผยแพร่และประกวดแขง่ขนัผลงานวชิาการนักศึกษา ม.ีค. 61
ม.ิย. 61

ส.ค. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-          100,000         100,000 

5.7.3 โครงการการแขง่ขนัราชมงคลวชิาการวศิวกรรม คร้ังที่ 10 ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-          380,000         380,000 

5.7.4 โครงการแขง่ขนัคอนกรีตมวลเบา ระดับอดุมศึกษา คร้ังที่ 12 เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           18,000           18,000 

5.7.5 โครงการแขง่ขนัคอนกรีตพลังชา้ง ส.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           18,000           18,000 

5.7.6 โครงการแขง่ขนัโครงสร้างด้านวศิวกรรมโยธา (ไมไ้อศกรีม) ส.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           18,000           18,000 

5.7.7 โครงการแขง่ขนัทางวชิาการด้านวศิวกรรมโยธา ศูนยน์นทบุรี ม.ีค. 61

พ.ค. 61

คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           45,000           45,000 

5.8        100,000              -          100,000 

5.8.1 โครงการพัฒนามหาวทิยาลัย/บุคลากร ให้เป็น IB (Inspection 

Body) หรือ CB (Certified Body) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี         100,000               -           100,000 

โครงการพัฒนาตน้แบบ (Model) การหารายไดแ้บบพ่ึงพาตนเอง (1 คณะ 1 โครงการ)

โครงการบริหารจดัการสนิทรัพยใ์ห้เกิดรายได ้และการลดค่าใช้จา่ยเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและบุคลากรเพ่ือสร้างชื่อเสยีงสู่สงัคม/ชุมชน (การเข้าร่วมประกวด 
สร้างนวตักรรม โครงงาน เผยแพร)่

โครงการพัฒนามหาวทิยาลยั/บุคลากร ให้เป็น IB (Inspection Body) หรือ CB (Certified Body) ที่ไดร้ับการ

รับรองมาตรฐาน
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งบแผ่นดนิ เงินรายได้ รวม
ยทุธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

5.9 -      180,000        180,000 

5.9.1 โครงการปฏบิัติการบริหารจดัการมหาวทิยาลัย

ด้วยหลักธรรมาภบิาล

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี -          100,000         100,000 

5.9.2 โครงการเตรียมความพร้อมกา้วสู่ความส าเร็จในการบริหารจดัการ

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

ก.พ. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

-           50,000           50,000 

5.9.3 โครงการสร้างเครือขา่ยสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ม.ีค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

-           30,000           30,000 

5.10 -      1,456,200   1,456,200 

5.10.1 โครงการสุขภาพดีชวีเีปี่ยมสุข ก.ย. 61 กองบริหารงานบุคคล -          260,000         260,000 

5.10.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาให้มคีวามรู้และ
ทักษะด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561

ม.ค. 61 กองพัฒนานักศึกษา -           25,000           25,000 

5.10.3 โครงการการจดังานมทุิตาจติบุคลากรเกษียณอายรุาชการของคณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ประจ าปี 2560

ก.ย. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

-           20,000           20,000 

5.10.4 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพท างานและการเรียนการ

สอน

ม.ิย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   228,000               228,000 

5.10.5 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ด้านอคัคีภยั ศูนยน์นทบุรี

เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           42,500           42,500 

5.10.6 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ด้านอคัคีภยั ศูนยสุ์พรรณบุรี

เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           27,800           27,800 

5.10.7 โครงการอบรมสัมมนา "การบริหารจดัการเชงิบูรณาการด้วยหลัก

ธรรมาภบิาล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน"

พ.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           17,300           17,300 

5.10.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

เม.ย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-          375,200         375,200 

5.10.9 โครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชวีติของบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะศิลปศาสตร์

ธ.ค. 60 คณะศิลปศาสตร์ -           70,000           70,000 

5.10.10 โครงการหลักสูตรการอบรมเชงิปฏบิัติการการสร้างคลังความรู้

ภายในมหาวทิยาลัย

พ.ย. 60

พ.ค. 61
ก.ค. 61

ส.ค. 61

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-          128,900         128,900 

5.10.11 โครงการหลักสูตรการอบรมเชงิปฏบิัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เครือขา่ยภายนอกมหาวทิยาลัย

ก.พ. 61 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-          261,500         261,500 

5.11   7,500,000    1,185,800   8,685,800 

5.11.1 โครงการพัฒนาภาษาองักฤษบุคลากร มทร.สุวรรณภมูิ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี       2,500,000               -         2,500,000 

5.11.2 โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ธ.ค. 60 กองบริหารงานบุคคล       1,645,000               -         1,645,000 

5.11.3 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภมูิ

ธ.ค. 60 กองบริหารงานบุคคล         240,000               -           240,000 

5.11.4 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนางานด้านกจิการนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิประจ าปี 2561

ม.ิย. 61 กองพัฒนานักศึกษา -                       30,000           30,000 

5.11.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใชภ้าษาองักฤษ ประจ าปี 

2561

พ.ค. 61 กองพัฒนานักศึกษา -                       18,000           18,000 

5.11.6 โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อการท างานที่มปีระสิทธภิาพของบุคลากร
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

ม.ค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม         385,000               -           385,000 

โครงการปฏบิัตกิารบริหารจดัการมหาวทิยาลยัดว้ยหลกัธรรมาภบิาล (อาทิ โครงการมหาวทิยาลยัคุณธรรม 

โครงการมหาวทิยาลยัโปร่งใส)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวทิยาลยั

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
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5.11.7 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพการปฏบิัติงานคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

ธ.ค. 60 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

        385,000               -           385,000 

5.11.8 โครงการครูมอือาชพี ม.ิย. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

-           18,000           18,000 

5.11.9 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะ

บริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ธ.ค. 60 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

        910,000               -           910,000 

5.11.10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านวชิาชพีและ
ภาษาองักฤษ

พ.ค. 61 คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   107,700               107,700 

5.11.11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด้์านภาษาองักฤษ ศูนยสุ์พรรณบุรี ม.ิย. 61 คณะบริหารธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   62,000                  62,000 

5.11.12 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธ.ค. 60 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

        525,000               -           525,000 

5.11.13 โครงการพัฒนาการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ ์ (Outcome 
Baseed Education) (OBE)

ม.ีค. 61 
ม.ิย. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-   300,000               300,000 

5.11.14 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวดัสมรรถนะนักศึกษา (ไอที 

องักฤษ วชิาชพี)

ก.พ. 61

ม.ีค. 61
เม.ย. 61

คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-   60,000                  60,000 

5.11.15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 11

ธ.ค. 60 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

455,000                      -           455,000 

5.11.16 โครงการจดัท ากจิกรรมแลกเปล่ียนความรู้ คณะวศิวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ม.ิย. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           12,400           12,400 

5.11.17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานแผนงบประมาณ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ม.ีค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           95,400           95,400 

5.11.18 โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ ม.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์         455,000               -           455,000 

5.11.19 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามกา้วหน้า ม.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์ -           80,000           80,000 

5.11.20 ประชมุเชงิปฏบิัติการ "การด าเนินกจิกรรมบนระบบเครือขา่ย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA"

ส.ค. 61 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-          100,700         100,700 

5.11.21 โครงการประชมุสัมมนาเครือขา่ยส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ก.ย. 61 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-           82,600           82,600 

5.11.22 โครงการการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภยัในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เม.ย. 61 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

-           17,000           17,000 

5.11.23 โครงการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับไทย
แลนด์ 4.0

ม.ีค. 61 ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-          129,000         129,000 

5.11.24 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ม.ค. 61
ม.ีค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

ส านักงานตรวจสอบภายใน -           40,000           40,000 

5.11.25 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 9 มทร. ธ.ค. 60 ส านักงานตรวจสอบภายใน -           33,000           33,000 
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5.12 -      2,163,500   2,163,500 

5.12.1 โครงการมหาวทิยาลัยสีเขยีว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี -       2,000,000       2,000,000 

5.12.2 โครงการมหาวทิยาลัยสีเขยีว ต.ค. 60 - ก.ย. 61 กองกลาง -   127,000               127,000 

5.12.3 โครงการปรับภมูทิัศน์ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ม.ีค. 61 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -           36,500           36,500 

5.13 -      1,000,000   1,000,000 

5.13.1 โครงการส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของ

มหาวทิยาลัยเพื่อพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ส านักงานอธกิารบดี -       1,000,000       1,000,000 

5.14 -      1,031,900   1,031,900 

5.14.1 โครงการประชาสัมพันธแ์ละสร้างภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้

เป็นที่รู้จกัในชมุชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 กองกลาง -   550,000               550,000 

5.14.2 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร

ก.ค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร

-           20,000           20,000 

5.14.3 โครงการจดัท าจลุสารเกษตรหันตรา ก.ค. 61 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร

-           15,000           15,000 

5.14.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกจิสัมพันธม์หาวทิยาลัยกบั
สังคมด้วยการส่ือสารองค์กรให้เป็นที่รู้จกัและยอมรับต่อสังคม

ม.ีค. 61
พ.ค. 61

ม.ิย. 61

คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   50,000                  50,000 

5.14.5 โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต ม.ค. 61
เม.ย. 61

คณะบริหารธรุกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-   58,800                  58,800 

5.14.6 โครงการแนะแนวสัญจรเชงิรุกคณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ก.พ. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           80,000           80,000 

5.14.7 โครงการเชดิชแูละประกาศเกยีรติคุณในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ก.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           32,100           32,100 

5.14.8 โครงการเปิดบ้านปลูกกล้า TDE คร้ังที่ 2 ธ.ค. 60 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           50,000           50,000 

5.14.9 โครงการเปิดบ้าน EVE คร้ังที่ 1 ก.ค. 61 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

-           30,000           30,000 

5.14.10 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธค์ณะศิลปศาสตร์ ต.ค. 60 - ส.ค. 61 คณะศิลปศาสตร์ -          146,000         146,000 

โครงการสง่เสริมผลกัดนัการบูรณาการศาสตร์ตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ให้เป็นที่ยอมรับของสงัคม

โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ มหาวทิยาลยัที่เป็นแหลง่เรียนรูท้างวชิาชีพและเทคโนโลย ีผลติบัณฑิตนัก

ปฏบิัต ิที่เป็นคนด ีมีความรู ้รักสู้งาน

โครงการมหาวทิยาลยัสเีขียว
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คําอธิบายตัวชี้วัด 
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
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ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายในการดําเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
1.การผลิตบณัฑิต 
1.1 คุณภาพบณัฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
คําอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการ
ของตนเอง ที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา

ก่อนเข้าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าการศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ: 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตนักปฏิบติั 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประเมินจากคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ครอบคลุม 
อย่างน้อย 5ด้านคือ1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม2) ด้านความรู้3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา หรือมีกิจการของ
ตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ: 
1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ฯ = ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจความพึงพอใจฯ 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจฯ= ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ X 20 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากนายจ้าง จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองพัฒนานักศึกษา 
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X 100 

X 100 

X 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา 
คําอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ที่ได้งานทําตรงสาขา 
ที่สําเร็จการศึกษา หรือมีกิจการของตนเองตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา  
หรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศกึษาจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
คําอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร มีโอกาส 
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด  

จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีผ่่านการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชพี 
คําอธิบายตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีสมรรถนะวิชาชีพ และมีคุณภาพ 
ตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สูตรการคํานวณ: 
 จํานวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  
 จํานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ 
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X 100 

X 100 

X 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถทางด้าน IT 
คําอธิบายตัวชี้วัด : มหาวิทยาลัยมุ่ งพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความสามารถทางด้าน IT  
และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินสมรรถนะทางด้าน IT ของนักศึกษา 
ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สตูรการคํานวณ: 
 จํานวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน IT 

จํานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ตัวชี้ วัดที่ 1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ 
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
คําอธิบายตัวชี้วัด :เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สูตรการคํานวณ: 
  จํานวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์    

การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ   
จํานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 ร้อยละของนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อสามารถศึกษาและสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน  
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านกําลังคนและงบประมาณ ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันการลดอัตราการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจึงเป็นภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ : 
  จํานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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X 100 

X 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และนํามาพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี

การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน

ดังน้ี 
9-12 เดือน                          คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน       คิดเป็น 0.5 คน 

 น้อยกว่า 6 เดือน                     ไม่สามารถนํามานับได้ 

สูตรการคํานวณ: 
  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
หมายเหตุ ฐานจํานวนอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามรอบเดือนที่รายงานสํานักคุณภาพการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหนง่ทางวิชาการต้ังแต่ระดับผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
คําอธิบายตัวชี้วัด : เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

ต่าง  ๆ  อย่างต่อเ น่ือง  และนํามาพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบั ติ  ที่มีคุณภาพตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงานระดับนานาชาติทั้งน้ีไม่นับรวมอาจารย์ในกลุ่ม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา อาจารย์อัตราจ้าง
และอาจารย์พิเศษ เน่ืองจากไม่มีสิทธิในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน

ดังน้ี 
9-12 เดือน                            คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน     คิดเป็น 0.5 คน 

 น้อยกว่า 6 เดือน                     ไม่สามารถนํามานับได้ 

สูตรการคํานวณ: 
  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 จํานวนอาจารย์ที่มีสิทธ์ิขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 
หมายเหตุ ฐานจํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการฯ ตามรอบเดือนที่รายงานสํานักคุณภาพการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์มีการจัดรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัว

ของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา

โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1 - 5) 

สูตรการคํานวณ : 
1)  ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ =ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ 

 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ x 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร 
การเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความพึงพอใจของของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยโดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้

คะแนน 5 ระดับ (ค่าคะแนน 1 ถึง 5) สิ่งสนับสนุนเหล่าน้ีต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

สูตรการคํานวณ: 
1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ =ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยจากการสํารวจความพึงพอใจฯ 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละความพึงพอใจ  =  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของของผู้เรียนฯ X 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากร นักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ  
(การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสังคมในแนวทางที่ดีขึ้นที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน) ของอาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ  
(1 - 5)  
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สูตรการคํานวณ : 
1) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ = ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ  

      จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละความพึงพอใจฯ =ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพฯx 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองกลาง กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี  
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
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2. การวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยเทียบกับจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
คํานิยาม 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล

ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมี

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา

จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า 
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์

ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) ประกอบด้วยดุริยางค์ศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ  
 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
ได้รับทุนวิจัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณจากภายนอก 
หรือทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งปีีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือนักวิจัยได้รับทุนวิจัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน

รายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณจากภายนอก หรือทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ยกเว้น 
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะ สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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เกณฑ์กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก  ระดับคุณภาพ  

0.02  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และ

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย ์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอก

สถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 (3 หน่วยงาน) โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน

สาขานั้นด้วย และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
0.04  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาํเสนอสภาอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา

นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และบทความท่ีมา

จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาอนุมัติและจัดทําเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ  
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ  

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
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X 100 

เกณฑ์กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

 

สูตรการคํานวณ : ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัยในปีงบประมาณน้ัน 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดทีไ่ด้รับทุนวิจัย/ 
ทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก:  ทุกคณะ ยกเว้น คณะบริหารธุรกิจด้านสังคมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ 20 ขึ้นไป คะแนน 5) 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา 
และนักวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยเทียบกับจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใช้
เกณฑ์เดียวกันกับตัวช้ีวัดที่ 2.1 
 กลุ่มสาขากลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(สาขาวิชาเทคนิคศึกษา)คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้น สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และคณะศิลปะศาสตร์ 
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สูตรการคํานวณ : ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ทั้งหมดที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ทัง้หมดที่ได้รับทุนวิจัย/ 

ทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก:  คณะบริหารธุรกิจด้านสังคมศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จํานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์  
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ 
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิ งประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน 
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่

การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังน้ี 
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน  

ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน เป็นต้น 
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ  

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา และการประเมินไว้ 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง

หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
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- การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่ 
นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีงบประมาณ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มี

การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
 
สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก:ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 เงินสนบัสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คน/ปี   
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการทราบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อคนต่อปี โดยการนํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเทียบกับจํานวนอาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 
 จํานวนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :ฐานจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดมาจาก กองบริหารงานบุคคลตามรอบเดือนที่

รายงานสํานักคุณภาพการศึกษา 
  1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีงบประมาณ  และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ 
  2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณน้ันๆไม่ใช่จํานวนเงิน 
ที่เบิกจ่ายจริง 
  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน 
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่

ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ 
ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย 
ที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ ยกเว้น คณะบริหารธุรกิจด้านสังคมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 เงนิสนบัสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กลุ่มสาขาวิชามนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ /ต่อคน/ปี) 
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการทราบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อคนต่อปี โดยการนํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเทียบกับจํานวนอาจารย์กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  
สูตรการคํานวณ :    

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมด 
 จํานวนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ : ฐานจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดมาจาก กองบริหารงานบุคคล ตามรอบเดือน

ที่รายงานสํานักคุณภาพการศึกษา 
 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีงบประมาณ  และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณน้ัน ๆ ไม่ใช่จํานวนเงิน 
ที่เบิกจ่ายจริง 
  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน 
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่

ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย 
ที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย 
ที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก:คณะบริหารธุรกิจด้านสังคมศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นาํผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ไปเผยแพร่ 
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจําที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในตัวช้ีวัดที่ 2.1เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 
สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่  

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัยในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 
หมายเหตุ :จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับทุน/ทําวิจัยนับตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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X 100 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงคุณภาพผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ที่

กําหนดในตัวช้ีวัดที่  2.3 เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัย 
ในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  
สูตรการคํานวณ :  
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดที่ได้รับทุนวิจัย/ทําวิจัย ในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3. การบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
คําอธิบายตัวชี้วัด: พิจารณาผลของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นโดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 

สูตรการคํานวณ : การคิดร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพคํานวณมาจาก 
  1)  ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ  =  ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ 
 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
  2)  ร้อยละความพึงพอใจฯ =ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ  x 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 รายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงรายได้เต็มจํานวนจากการให้บริการวิชาการในรอบ 1 ปี 

รอบ 1 ปีหมายถึง รอบปีงบประมาณของปีน้ัน 
  รายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง เงินที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ และหมายรวมถึง 
เงินเกิดประโยชน์อ่ืนใด ที่ได้รับอันเน่ืองมาจากการให้บริการทางวิชาการ 
  การบริการวิชาการหมายถึง การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้การปรึกษา ให้การฝึกอบรม จัดประชุม หรือสมรรถนะ

ทางวิชาการ ทําการวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม (อ้างอิง จากคู่มือประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 .
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ). หน้า 77) 
 ตัวอย่างงานให้บริการวิชาการ มีลักษณะดังนี้  

1) งานทดลองและวิเคราะห์ งานซ่อมบํารุง 
2) งานให้คําแนะนําและที่ปรึกษา เ ช่น การศึกษาค้นคว้า สํารวจ  รับจ้างทํา วิจัยที่ปรึกษา 

ด้านการจัดทําระบบมาตรฐานการให้คําแนะนําทางวิชาการทางเทคนิคและวิชาชีพ หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับ

หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
3) งานออกแบบสรา้งเครื่อง การติดต้ัง การรับจ้างทําของ คํานวณแบบ เขียนแบบ แปลหรือเรียบเรียง 

ตําราทางวิชาการ เขียนคู่มือปฏิบัติงาน การผลิตสื่อ   
4) งานฝึกอบรมสัมมนา  
5) งานบริการทางวิชาการอ่ืนๆ ที่อธิการบดีกําหนด  
6)  งานวิจัยและงานสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากเหล่งทุนหรือหน่วยงาน เช่น สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วย 
การให้บริการวิชาการ พ.ศ.2558 : หน้า 1) 
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สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของรายได้เต็มจํานวนจากการให้บริการวิชาการในรอบ 1 ปี 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองคลัง 
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4. การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
คําอธิบายตัวชี้ วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความรู้เฉลี่ยที่ผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลัง 
จากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโดยระดับความรู้ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้สํารวจโดยใช้

คะแนน5 ระดับ (1-5) 

สูตรการคํานวณ :การคิดร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม คํานวณมาจาก 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม =ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจฯ  
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

2) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับความรู้ฯ = ค่าเฉล่ียความรู้ที่ได้รับฯ X 20 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และ  
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และ 
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
 
ตัวชี้ วัดที่ 4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม 
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการจัดโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้

คะแนน 5 ระดับ (1 - 5) 

สูตรการคํานวณ :การคิดร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมคํานวณมาจากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
1) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ  =ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ  

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ x 20 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี และ 
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
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5.การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของอาจารย์และบคุลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระครอบคลุม 5 ด้าน 1) การนําองค์กรของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2) นโยบาย 
และการบริหารจัดการ 3) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 4) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรม

การพัฒนาองค์กร โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1 - 5) 

สูตรการคํานวณ : การคิดร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 1)จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ณ วันที่ 1 ต.ค. ของต้นปีงบประมาณ 
 1 +(จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ณ วันที่ 1 ต.ค. ของต้นปีงบประมาณ x 0.052) 
อ้างอิงจาก Yamane (1967) ได้เสนอสูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่มโดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 
0.5 และที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จากสูตร n =     N  
                                                          1 + Ne2 
  โดย n = ขนาดตัวอย่างที่คํานวณได้ 
  N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า 
  e = ค่าความคาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ระดับความเช่ือมั่น 95% เท่ากับ 0.05 
 2) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ = ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 3) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย x 20 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รบัการเพิ่มพนูความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ในเวลา 1 ป ี
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงจํานวนผู้บริหารที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร

โดยพิจารณาจากผู้บริหาร ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง  
ในปีงบประมาณ 

ผู้บริหาร หมายถึง อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หมวด 2 ประเภทและการกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ 16ข. 
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
3. คณบดี 
4. หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอ่ืนที่มฐีานะเทียบคณะ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ีฐานะเทยีบเทา่คณะ 
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7. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
8. ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงบุคลากรที่ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี โดยให้นําไปตอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวช้ัวัดที่ 5.7.2 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/ภาษา/IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 

สูตรการคํานวณ : การคิดร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร คํานวณมาจาก 
 จํานวนผู้บริหารที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร  

จํานวนผู้บริหารทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละของความสาํเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
คําอธิบายตัวชี้วัด :พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือให้ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ

ดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยง 
ด้านธรรมาภิบาล ความเส่ียงทางด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 

สูตรการคํานวณ :การคิดร้อยละของความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คํานวณมาจาก 
 จํานวนตัวช้ีวัดของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย  

      จํานวนตัวช้ีวัดของแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : สํานักคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ร้อยละความสําเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
คําอธิบายตัวชี้วัด :พิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ในภาพรวม 
รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุนของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยนําวงเงินหลังโอน

เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ :การคิดร้อยละความสําเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน

ประจําปี คํานวณมาจาก 
1) รายจ่ายประจํา = เงินงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายประจําที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่าย  
                         เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายประจําที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

X 100 

X 100 

X 100 
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2) รายจ่ายลงทุน   = เงินงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายลงทุนที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่าย  
                          เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายลงทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
 
3) ภาพรวม = เงินงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ในภาพรวมที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่าย  
                            เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองคลัง 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 จํานวนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณซึ่งมหาวิทยาลัยจัดร่วมกับ

หน่วยงานที่ ไ ด้ทํ า โครงการความร่วมมือระหว่างมหา วิทยาลัย เทคโนโล ยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ 
กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นโครงการความร่วมมือในปีใดก็ได้  

คาํสําคัญกลุ่มอาเซียน หมายถึง (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ รัฐบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สหภาพพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ . 
(2557)http://www.consular.go.th/main/th/tips 
สถาบันการศึกษา  (Educational Institution) หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์

ในการจัดการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ 
หน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ  (นางสาวจิราพรรณ บุตตะไมล์. บทบาทของสถาบัน : https:// www.sites.google.com/  
site/chirapan601/3-bthbath-khxng-sthaban) 

สูตรการคํานวณ:  
 จํานวนกิจกรรมของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือ

องค์กรประเทศในกลุ่มอาเซียนในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองนโยบายและแผน 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของบุคลากร 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของบุคลากร

โดยมีสาระครอบคลุม 4 ด้าน 1) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการข้ันตอน

การให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
ในภาพรวม โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1 - 5) 

สูตรการคํานวณ : การคิดร้อยละความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของบุคลากร 

X 100 

X 100 
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 1) จํานวนผู้รับบริการ = จํานวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มาใช้บริการ + จํานวนบุคคล/
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาใช้บริการ + จํานวนนักศึกษาที่มาใช้บริการ 
 
 2) จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด = จํานวนผู้รับบริการ 
  1 +(จํานวนผู้รับบริการ x e2) 
อ้างอิงจาก Yamane (1967) ได้เสนอสูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่มจากสูตร n =     N  
                                                                                                                     1 + Ne2 
 โดย n = ขนาดตัวอย่างที่คํานวณได้ 
 N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า 
 e = ค่าความคาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ระดับความเช่ือมั่น 95% เท่ากับ 0.05และระดับ 
ความเช่ือมั่น 90% เท่ากับ 0.1 
ทั้งน้ี   
1. หน่วยงานระดับกอง สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักงานตรวจสอบภายในใช้ระดับความเช่ือมั่น 90% 
จึงได้กําหนดจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 100 ฉบับในปีงบประมาณ 
2. หน่วยงานระดับคณะ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จึงได้กําหนดจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 300 ฉบับ 
ในปีงบประมาณ 
3) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ = ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ 
                                                   จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
4) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของบุคลากร x 20 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 จํานวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงงานวิจัยสถาบันในรอบปีงบประมาณซึ่งงานวิจัยสถาบัน เป็นการวิจัย

ประเภทหน่ึงที่บุคลากรในองค์กรต้องการศึกษาปัญหาเพ่ือนําผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการ

วางแผน กําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กรของตนเอง รวมท้ังการตัดสินใจ/ การแก้ปัญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรงกับแต่ละองค์กรโดยเฉพาะการวิจัยสถาบันควรดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยสถาบันในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกหน่วยงาน 
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คําอธิบายตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
พ.ศ.2560-2564 
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ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนด้านวิชาชีพและปฏิบัติการ ให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการท่ีได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

คําอธิบายตัวชี้วัด :บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ ตามการแบ่ง

ประเภทของหลักสูตรที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2558 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือบัณฑิต 
ที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท  

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีส่ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ 

ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีส่าํเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพ 

   และปฏิบัติการที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา 

 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประเภท
วิชาชีพและปฏิบัติการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ

ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมิน ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม2) ด้านความรู้3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบและ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เกณฑ์การประเมินให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) มาเทียบเป็นร้อยละ  
 ทั้งน้ีจํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ 

สูตรการคํานวณ : 
1) คํานวณค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ = ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 จํานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
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2) แปลงค่าเฉล่ียที่คํานวณได้จากในข้อ 1) เทียบเป็นร้อยละ 

 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ X 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.1 จํานวนหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของ 
สถานประกอบการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนหลักสูตรตามตัวช้ีวัดน้ี ให้นับเฉพาะหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี ตามการแบ่งประเภทของหลักสูตรที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการ

สอนในมหาวิทยาลัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1.2 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนนักศึกษาตามตัวช้ีวัดน้ี ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตร

ประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการทุกช้ันปี  

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการทุกช้ันปี 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2.1 จํานวนห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อ 
การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การรายงานจํานวนห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานตามตัวช้ีวัดน้ี ให้นับเฉพาะห้องปฏิบัติการ

และโรงฝึกงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) และหรืองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
เพ่ือจัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ให้มีจํานวนเพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของแต่ละหลักสูตรหรือตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาครุภัณฑ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
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ตัวชี้ วัดกลยุทธ์ที่ 1.2.2 จํานวนคณาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้วยการฝังตัวใน 
สถานประกอบการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การฝังตัวในสถานประกอบการ หมายถึงการที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประเภทวิชาชีพ

และปฏิบัติการไปพัฒนาความรู้และทักษะจากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ และนําความรู้และทักษะ 
ที่ได้รับจากสถานประกอบการมาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป การนับจํานวน

คณาจารย์ตามตัวช้ีวัดน้ีให้นับเฉพาะอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการเท่าน้ัน และไม่นับซ้ํา
กรณีอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการมากกว่าหน่ึงแห่งในปีเดียวกัน  

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนคณาจารย์ที่ไปฝังตัวในสถานประกอบการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2.3 จํานวนคณาจารย์ที่แสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพผ่านโครงการ Talent 
Mobility 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น (Talent Mobility) หมายถึงการที่อาจารย์นําความรู้

ความสามารถไปช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน โดยอาจารย์ไปปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน การสร้างและการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมฯลฯ การนับจํานวนคณาจารย์ตามตัวช้ีวัดน้ีให้นับเฉพาะผู้ที่ไปปฏิบัติงานตามโครงการ Talent 
Mobility ของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) 
หรือสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนคณาจารย์ที่แสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพผ่านโครงการ Talent Mobility 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3.1 จํานวนหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการทํางาน 
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ทักษะด้าน Soft Skill ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและด้านการงาน 
2) ความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอ่ืน 3) ทักษะการเจรจาและต่อรอง 4) ทักษะการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้ง5) ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น6) ความชัดเจนของการสื่อสาร7) ความคิดสร้างสรรค์ 
 ทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะ 
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
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 การนับจํานวนหลักสูตรตามตัวช้ีวัดน้ีให้นับเฉพาะหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมให้กับนักศึกษา  
ไม่นับรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนปกติ 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนหลักสูตรด้าน Soft Skills และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะศิลปศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมินทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การประเมินทักษะของนักศึกษาตามตัวช้ีวัดน้ี ให้ประเมินเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการทํางานในศตวรรษท่ี 21 
ตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะด้าน Soft Skills  
  และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 
 จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะศิลปศาสตร์ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.4.1 จํานวนหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : หลักสูตรเตรียมวิชาชีพหมายถึงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่เรียกช่ือ

เป็นอย่างอ่ืน เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และมีทักษะพ้ืนฐาน 
ทางวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการ 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.4.2 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : จํานวนนักศึกษาทุกช้ันปีที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรเตรียมวิชาชีพทุกช้ันปี 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม ได้แก่  
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ (Next-Generation Automotive)  
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
 3. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism)  
 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์(Aviation and Logistics)  
 8. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2.1 จํานวนบัณฑิตด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนบัณฑิตตามตัวช้ีวัดน้ี ให้นับเฉพาะบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯฉบับน้ี เพ่ือรองรับความต้องการกําลังคน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนกําลังคนท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชัน้สูงรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (Non-Degree) 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด : กําลังคน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงตามหลักสูตร

ระยะสั้น(Non – Degree) ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ีเพ่ือรองรับความต้องการ

กําลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.1 จํานวนหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนหลักสูตรตามตัวช้ีวัดน้ีให้นับเฉพาะหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น

สําหรับใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตปริญญาตรีรองรับความต้องการกําลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมของจํานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนหลักสูตรตามตัวช้ีวัดน้ีให้นับเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น (Non – Degree)  
ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนสําหรับใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมของจํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.3 จํานวนนักศึกษาที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนนักศึกษาตามตัวช้ีวัดน้ี ให้นับเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีทุกช้ันปีที่กําลัง

ศึกษาในหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรมเป้าหมายของประเทศที่มหาวิทยาลัย

พัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมจํานวนนักศึกษาทุกช้ันปีที่ศึกษาในหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2.1 จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การรายงานจํานวนห้องปฏิบัติการตามตัวช้ีวัดน้ี ให้นับเฉพาะห้องปฏิบัติการที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) และหรืองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพ่ือยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมจํานวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2.2 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการผลิต
กําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งการศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม การฝังตัวในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือนํามาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ให้มีคุณภาพ

ตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาฯ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.3.1 จํานวนพนัธมิตรหลักที่ร่วมจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย  

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํ านวนพันธมิ ตรหลักตามตัว ช้ี วัด น้ี  ให้ นับจํ านวนสถานประกอบการ 
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) กับมหาวิทยาลัย

เพ่ือร่วมกันจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

กระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ 

สูตรการคํานวณ: 
 ผลรวมจํานวนพันธมิตรหลักที่ร่วมจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม ได้แก่  
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ (Next-Generation Automotive)  
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
 3. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism)  
 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  
 8. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3.1 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  และประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศจากการเปรียบเทียบจํานวน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหมายถึงกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหาหรือการเสาะแสวงหา

ความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์และ 
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์หมายถึงผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรมโดย 
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา

จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า 
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ ภาพถ่าย

ภาพยนตร์สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts)
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์นาฏยศิลป์รวมท้ังการแสดงรูปแบบต่างๆและ 3) วรรณศิลป์ (Literature)  
ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
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นวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

(สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. สุดยอดนวัตกรรมไทย.2552) 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่

การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน

ปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้การรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษาประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นรูปธรรม มีดังน้ี 
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

ในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้าน

การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ 
เป็นข้อมูล การประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเป็นต้น 
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึงหน่วยงานหรือองค์กร 
หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย

หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปี

ปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลในกรณี 
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงคร้ังเดียว 
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน(อ้างอิงมาจาก 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไขตัวบ่งช้ี 4.1 ระดับคณะ), 
หน้า 36/คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554), หน้า 14-15, 32-33) 
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สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศ ที่นําไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3.2 จํานวนรายได้ที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

คําอธิบายตัวชี้วัด : รายได้หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีการ
นําผลงานไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ จากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของรายได้ที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ก่อนหักเงินนําส่งเข้า

มหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบ

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบัน
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เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความ

ที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น 
และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 **บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review 
เท่าน้ันส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับได้

เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่าน้ัน 
การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีปฏิทิน หรือ 

ปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่นําไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้

เพียง 1ผลงาน ทั้งน้ีจะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว

(อ้างอิงมาจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไขตัวบ่งช้ี 4.1 
ระดับคณะ), หน้า 35-37/คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา

ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554), หน้า 17, 29) 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนผลงานวิจัยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1.2 จํานวนการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การประชุมวิชาการ (academic conference) หมายถึงการประชุมหรือการรวมตัวกันของ

นักวิชาการ นักวิจัยนักวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์สาขาหน่ึงๆ เพ่ือถ่ายทอด

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ข้อมูลและผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัยที่แต่ละคนแต่ละหน่วยงาน ได้ศึกษา

ค้นคว้ามาแบ่งลักษณะของประชุมวิชาการออกได้หลายระดับตามแต่ธรรมชาติของผลงานที่นํามาแลกเปลี่ยนกัน 
เช่น สัมมนา (seminar) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) การรายงานเชิงเทคนิค (technical report) ประชุม
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วิชาการแห่งชาติ (national conference) และประชุมวิชาการนานาชาติ (international conference)(อ้างอิงมา
จาก ประมวล สุธีจารุวัฒน. 2550. ประชุมวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพวิชาการไทย. หน้า 30) 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมจํานวนการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1.3 จํานวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดน้ีจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูลโดยเป็น

ฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลเดิมที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 ฐานข้อมูลงานวิจัย หมายถึง เครือข่ายฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากงานวิจัยระหว่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและสนับสนุนการวิจัย 
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน

อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย

แฟ้มที่มีข้อมูล เก่ียวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษา

ป้องกันข้อมูลเหล่าน้ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรม

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Data Base Management 
System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการ

สร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการต้ังคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรับรู้เก่ียวกับ

รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล(อ้างอิงมาจาก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/
2055-database-คืออะไร.html, สืบค้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 / https://th.wikipedia.org/wiki/
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย, สืบค้นเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2560) 

สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมจํานวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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X 100 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนา 

คําอธิบายตัวชี้วัด : 
 อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 
 สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี

การระบุระยะเวลา  การจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้

ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง การ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 นักวิจัยประจํา หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางการวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็ม

เวลาตามภาระงาน  ที่รับผิดชอบ รวมท้ังบุคลากรที่มีตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่

วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา การนับจํานวนอาจารย์ประจํา 
และนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางานที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังน้ี 
 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 
 (อ้างอิงมาจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไขตัว

บ่งช้ี 4.1 ระดับคณะ) , หน้า 41/คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ .2554 - 2558) 
ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554), หน้า 14) 

สูตรการคํานวณ : 
  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนา  
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

หมายเหตุ: ฐานจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํามาจาก กองบริหารงานบุคคลตามรอบเดือนที่รายงาน

สํานักคุณภาพการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2.1 จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การนับจํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 
ให้นับจากโครงการเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่มีการดําเนินงานโครงการเพ่ือนําองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ในโครงการ ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ 
หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล 
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สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมจํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2.2 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ที่สําคัญและ
สามารถต่อยอดได้ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เพ่ือให้เกิด

เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สําคัญหรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ สามารถต่อยอด
องค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่

สร้างองค์ความรู้ที่สําคัญและสามารถต่อยอดได้ ในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3.1 จํานวนพันธมิตรหลักที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
 พันธมิตรหลัก หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทําไว้ 
 พันธมิตรหลักที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทําไว้ ทางด้านการพัฒนา

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมจํานวนพันธมิตรหลักที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3.2 จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือเงินสนับสนุน

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและ 
ที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ัน 
เงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยได้รับ

สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
การนับจํานวนจํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ที่ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 
จากแหล่งทุนภายนอก ให้นับตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอกมากกว่า 1 แหล่ง ให้นับเป็น 1 โครงการ 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมจํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในรอบปีงบประมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมและสนับสนนุพนัธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 4.1 จํานวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) เป็นการทํางานเชิงวิชาการ

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) 
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 
(Social Impact) 

สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลท่ีอาจเช่ือมโยงกับชุมชนท้ังในมิติของพ้ืนที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ 
สถานที่ทํางาน ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชน
นักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจํากัดทั้งในเชิงพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพ้ืนเมือง 

สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของโครงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินงานร่วมกับสังคมและเกิดผลตามหลักการพ้ืนฐานของ 
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 4.2 จํานวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดขึ้นจากผลงานของมหาวิทยาลัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนหรือกิจการหมายความว่า กิจการของชุมชนหรือสถานประกอบการ เก่ียวกับ
การผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ที่ ดําเนินการโดยบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ บุคลลากรของ

มหาวิทยาลัยนําองค์ความรู้วิชาการ ผลงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือร่วมพัฒนาต่อยอดกับชุมชนหรือสถาน

ประกอบการ ทําให้กิจการดีขึ้น มีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น หรือทําให้มีศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น 
วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการอ่ืนๆ   

ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น

นิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหว่างชุมชน (แหล่งอ้างอิง : พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548) 

สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของโครงการที่มหาวิทยาลัยนําองค์ความรู้วิชาการ ผลงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หรือร่วมพัฒนาต่อยอดกับชุมชนหรือสถานประกอบการจนทําให้เกิดการสร้างรายได้มีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น  
หรือทําให้มีศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.1 จํานวนชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาการจัดเก็บสารสนเทศด้านทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการการทํางานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด : จํานวนชุมชนที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้ังแต่ 2 หน่วยงาน ลงพ้ืนที่สํารวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบของโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพสธ.) เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  

แนวทางการดําเนินงาน 
1. คัดเลือกองค์การปกครองส่วนตําบล (อบต.) และแนะนําให้ อบต. สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริฯ 

โครงการ อพสธ.   
2. ศึกษากรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ อพสธ.   
3. จัดทําโครงการโดยบูรณาการหน่วยงาน และลงพื้นที่สํารวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรกายภาพ  

ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และจัดเก็บข้อมูลตามกรอบการดําเนินงานของโครงการ อพสธ.  
4. นําข้อมูลทรัพยากรศึกษา วิจัย เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของโครงการท่ีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้ังแต่ 2 หน่วยงาน ลงพ้ืนที่สํารวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน และจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบของโครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพสธ.) เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.2 จํานวนคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย (เช่น แม่พิมพ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น) ที่ให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีรายได้ 

คําอธิบายตัวชี้วัด :คลินิคเทคโนโลยี หมายถึง หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเป็นการภายในของคณะ โดยกําหนดหน้าที่

และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม หรือบริการวิชาการอ่ืนๆ ตามความเช่ียวชาญ
ของคณะที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (เช่น แม่พิมพ์ อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
บริหารจัดการและการท่องเที่ยว) มีผลการดําเนินงานและมีรายได้ จากผู้ใช้บริการภายนอกอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 ปี 

สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย (เช่น แม่พิมพ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น) ที่ให้บริการชุมชนอย่างต่อเน่ืองและมีรายได้จากผู้ใช้บริการภายนอกอย่างต่อเน่ือง

อย่างน้อย 2 ปี 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ ์4.2.1 จํานวนหน่วยงาน/ชุมชน ทีเ่ปน็เครือข่ายความร่วมมือด้านพนัธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด : หน่วยงาน/ชุมชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ

ระดับจังหวัด สมาคมวิชาชีพภาคธุรกิจอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ  
ที่มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ด้วยหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Engagement)  

สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของหน่วยงาน/ชุมชน ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์4.2.2 จํานวนพนัธกิจสัมพนัธ์ที่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินงานในเร่ืองที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญหรือต้องการ

พัฒนา โดยมีการวิเคราะห์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางแผนทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและวิธีการประเมินดําเนินงานตามแผน และถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ตามหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
สมาคมวิชาชีพ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ

มหาวิทยาลัย ด้วยหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของโครงการท่ีมีแผนการทํางานสอดคล้องกับหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
กับสังคม และดําเนินงานตามแผนร่วมกับหน่วยงานตามหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.3.1 จํานวนโครงการที่สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หรือใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายตัวชี้วัด : จํานวนโครงการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานสนองโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ หรือดําเนินงานร่วมกับศูนย์ต่างๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชดําริ หรือโครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมที่มีเป้าหมายให้ชุมชน/สังคมได้นําหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
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สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของโครงการที่สนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ หรือใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.3.2 จํานวนศนูย์เรียนรู้ที่สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ที่มีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

คําอธิบายตัวชี้วัด : การจัดพ้ืนที่การเรียนทางกายภาพในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชการที่ 9 หรือศาสตร์พระราชา และมีการจัดการเพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมศูนย์เรียนรู้ที่จัดต้ังขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และที่จัดต้ังขึ้นในหน่วยงานภายนอก 
ที่มหาวิทยาลัยร่วมดําเนินการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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X 100 

X 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความม่ันคงและบริหารจัดการตนเองได้ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงผลสัมฤทธ์ิของความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโดยพิจารณา

จากความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

สูตรการคํานวณ: การคิดร้อยละผลสัมฤทธ์ิของความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 
 จํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการที่บรรลุ  
 จํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองนโยบายและแผน 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงผลสัมฤทธ์ิของความสําเร็จตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

สูตรการคํานวณ:การคิดร้อยละผลสัมฤทธ์ิของความสําเร็จตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยการคิดร้อยหลัก 
 จํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่บรรลุ 
 จํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองนโยบายและแผน 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1.1 จํานวนของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการทบทวน/ปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้าง 
การบริหาร 

คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงจํานวนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ได้รับการทบทวน/   
การปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการและระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การทบทวนโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร หมายถึง กระบวนการเพ่ือวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงสร้าง อัตรากําลังงบประมาณ ขอบเขตอํานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ระบบและกระบวนการทํางาน กฎหมายที่สําคัญ   
การปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  

หรือโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน ที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อน มีเส้นทางการปฏิบัติยืดยาว ปรับปรุงวิธี 
การปฏิบัติราชการให้ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนหน่วยงานที่ได้รับการทบทวน/ปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.2.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจหลักที่ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนาและนํามาใช้อย่างต่อเนื่อง 

คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงจํานวนระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานมาอย่างต่อเน่ือง 
ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนของมหาวิทยาลัย  
สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก ที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่  
และนํามาใช้อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน เ พ่ือการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย การตัดสินใจผู้บริหาร การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การดําเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุง 
และนํามาใช้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนระบบสารสนเทศท่ีปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ที่มีการใช้งานอย่างต่อเน่ือง 
ถึงปัจจุบัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.3.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) (ที่มิใช่รายได้ 
จากงบประมาณแผ่นดิน จากปีงบประมาณก่อน) 

คําอธิบายตัวชี้วัด: ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ อันได้แก่รายได้อ่ืน ของมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน หักด้วยค่าใช้จ่าย 
รายได้ หมายถึง รายรับหรือผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ (อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 10)  ดังน้ี 
1. รายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ 
2. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ 
3. เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศหรือบริจาค 
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน 
5. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
6. รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  
ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายจ่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 คือ การนําไปจ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันเพ่ือประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและรายจ่ายที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือตามที่อนุญาต

ให้จ่ายได้ตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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X 100 

สูตรการคํานวณ : การคิดร้อยละการเพ่ิมขึ้นของรายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) (ที่มิ ใช่รายได้ 
จากงบประมาณแผ่นดิน จากปีงบประมาณก่อน) 

 จํานวนรายได้สุทธิปีงบประมาณปัจจุบัน – จํานวนรายได้สุทธิปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 จํานวนรายได้สุทธิปีงบประมาณที่ผ่านมา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองคลัง 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.4.1 จํานวนผลงานที่ หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ  
(กิจกรรม โครงการ รางวัลฯ)  

คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงจํานวนผลงานท่ี หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาสร้างช่ือเสียงให้

มหาวิทยาลัย โดยการได้รับรางวัล การได้รับการยกย่องชมเชย จากการเข้าร่วมจัดกิจกรรม ประกวด แข่งขัน 
จากหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติขึ้นไป รวมทั้งการจัดกิจกรรมโครงการ โดยสาธารณะชนมีส่วนร่วม ที่สร้างช่ือเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก  
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติขึ้นไป หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า

ขึ้นไป (เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
(อ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาภายใน พ.ศ.2557 หน้า 36) 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนรางวัล กิจกรรม หรือโครงการที่ หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา สร้างช่ือเสียง 
ให้มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.5.1 จํานวน IB (Inspection body) และ/หรือ CB (Certified body) ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย  ( Inspection body หน่วยตรวจ คือ หน่วยงานมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือรับ
บริการตรวจสอบ Certified body หน่วยรับรอง คือหน่วยงานสามารถรับรองคุณภาพหรือมาตรฐาน
สินค้า/เครื่องมือให้บุคคลภายนอก) 

คําอธิบายตัวชี้วัด:ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงจํานวน IB (Inspection body) และ/หรือ CB (Certified body)  
ที่สามารถสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย  ( Inspection body หน่วยตรวจ คือ หน่วยงานมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

รับบริการตรวจสอบ Certified body หน่วยรับรอง คือหน่วยงานสามารถรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้า/
เครื่องมือให้บุคคลภายนอก) 
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สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวน IB (Inspection body) และ/หรือ CB (Certified body) ที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกหน่วยงาน 

 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงการบริหารจัดการภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นการประเมินเชิงบวก 
ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและ 
มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมไปจนถึงการประเมิน

“วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและประเมินแนวทางในการป้องกัน 
การทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนีดังน้ี 
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล(EB1) 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม(EB2) 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง(EB3) 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ(EB4) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่(EB5) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร(EB6) 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน(EB7) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การรับสินบน(EB8) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจรติ(EB9) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(EB10) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(EB11) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการ(EB12) 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 
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สูตรการคํานวณ : 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ 
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ือรองรับเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น โดยนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ก.บ.ม.) มีการประชุมและมีมติแต่งต้ัง 
การกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นมีดังน้ี 
1) ตําแหน่งวิชาการได้แก่ 

- ศาสตราจารย์ 
- รองศาสตราจารย์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การแต่งต้ังบุคลากรสายวิชาการให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์เมื่อคณะกรรมการ

พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและใหอ้ธิการบดี

ออกคําสั่งแต่งต้ัง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน  
การแต่งต้ังบุคลากรสายวิชาการให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว 

ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรี 
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550) 

2) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะได้แก่ 
- ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
- ระดับเช่ียวชาญ 
- ระดับชํานาญการพิเศษ 
- ระดับชํานาญการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

3) ตําแหน่งประเภทท่ัวไปได้แก่ 
- ระดับชํานาญงานพิเศษ 
- ระดับชํานาญงาน 
- ระดับปฏิบัติงาน 

การแต่งต้ังบุคลากรสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ให้อธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ก.บ.ม.) (อ้างอิงจากข้อบังคับ



97 
 

X 100 

X 100 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551) 

สูตรการคํานวณ: การคิดร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยนับ   
จากวันที่สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ก.บ.ม.)  
มีการประชุมและมีมติแต่งต้ัง 
 จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เข้าเกณฑ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองบริหารงานบุคคล 
 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.7.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/
ภาษา/ IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาโดยการเพ่ิมพูน

ความรู้ ในด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและภาษาตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดในเวลา 1 ปี  

บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ โดยการอบรมศึกษาดูงานหรือการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้า
ด้วยตัวเอง ทางด้านวิชาการ วิชาชีพหรือประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพที่ต้องใช้วิชาความรู้ทักษะ  
และประสบการณ์โดยการเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
ในปีงบประมาณ และได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน หรือการศึกษา

เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ในปีงบประมาณ  
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ โดยการอบรม การศึกษาดูงานหรือการศึกษาเรียนรู้ 

ค้นคว้าด้วยตนเอง วิชาชีพ/ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กําหนดใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 
30 ช่ัวโมง ในปีงบประมาณ และได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน   
หรือการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ในปีงบประมาณ  

ทั้งน้ีไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร (ยกเว้นตําแหน่งผู้ช่วย

คณบดี) โดยให้นําไปตอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ในเวลา 1 ปี 
สูตรการคํานวณ :การคิดร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/ 
วิชาชีพ/ IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและภาษา 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์    
จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด ณ วันที่ 1 ต.ค. ของต้นปีงบประมาณ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองบริหารงานบุคคล 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.7.3 ได้รบัการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว 
คําอธิบายตัวชี้วัด :ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงการได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มี

การบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัยและในทุกกิจกรรรม 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการทํางานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และประหยัดพลังงานอันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ   

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ  
1) ที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Setting And Infrastructure) จํานวน 1,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 

1.1 สัดส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 300 คะแนน 
1.2 สัดส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่งต่อจํานวนประชากรของวิทยาเขต 300 คะแนน 
1.3 พ้ืนที่ในวิทยาเขตที่มีลักษณะเป็นป่า 200 คะแนน 
1.4 พ้ืนที่ในวิทยาเขตที่ใช้ปลูกต้นไม้ 200 คะแนน 
1.5 พ้ืนที่ในวิทยาเขตที่ใช้เป็นพ้ืนที่ดูดซึมนํ้า 300 คะแนน 
1.6 งบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยามยามเพ่ือความย่ังยืน 200 คะแนน 

2) การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)  
จํานวน 2,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21  

 2.1 การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 200 คะแนน 
 2.2 การดําเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ 300 คะแนน 
 2.3 พลังงานทดแทนซึ่งผลิตได้ในวิทยาเขต 300 คะแนน 
 2.4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากรของวิทยาเขต 300 คะแนน 
 2.5 สัดส่วนพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ต่อการใช้พลังงาน 200 คะแนน 
 2.6 องค์ประกอบของการดําเนินงานอาคารสีเขียว 300 คะแนน 
 2.7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 200 คะแนน 
 2.8 สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดต่อจํานวนประชากรของวิทยาเขต 300 คะแนน 
3) การจัดการของเสีย (Waste Management) จํานวน 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18 
 3.1 โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต 300 คะแนน 
 3.2 โครงการนําของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่ 300 คะแนน 
 3.3 การจัดการของเสียเป็นพิษ 300 คะแนน 
 3.4 การบําบัดของเสียอินทรีย์ 300 คะแนน 
 3.5 การบําบัดของเสียอนินทรีย์ 300 คะแนน 
 3.6 การบําบัดนํ้าเสีย  300 คะแนน 
4) การจัดการนํ้า (Water Usage) จํานวน 1,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10 
 4.1 โครงการอนุรักษ์นํ้า 300 คะแนน 
 4.2 โครงการนํานํ้าเสียกลับมาใช้ใหม่ 300 คะแนน 
 4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า 200 คะแนน 
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 4.4 การใช้นํ้าที่ทําการบําบัดแล้ว 200 คะแนน  
5) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) จํานวน 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18 
 5.1 สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) 200 คะแนน 
  ต่อจํานวนประชากรของวิทยาเขต   
 5.2 สัดส่วนของบริการรถรับส่งสาธารณะต่อจํานวนประชากรของวิทยาเขต 200 คะแนน 
 5.3 สัดส่วนของจักรยานต่อจํานวนประชากรของวิทยาเขต 200 คะแนน 
 5.4 ประเภทของที่จอดรถ 200 คะแนน 
 5.5 โครงการริเริ่มด้านขนส่งเพ่ือลดจํานวนรถส่วนบุคคลในวิทยาเขต 200 คะแนน 
 5.6 การลดพ้ืนที่จอดรถส่วนบุคคลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (จากปี 2561-2563) 200 คะแนน 
 5.7 บริการรถรับส่งสาธารณะ 300 คะแนน 
 5.8 นโยบายเก่ียวกับรถจักรยานและการเดินเท้าภายในวิทยาเขต 300 คะแนน 
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน (Education)          

จํานวน 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18 
 6.1 สัดส่วนของรายวิชาเก่ียวกับความย่ังยืนต่อรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมด 300 คะแนน 
 6.2 สัดส่วนของทุนวิจัยด้านความย่ังยืนกับทุนวิจัยทั้งหมด 300 คะแนน 
 6.3 การตีพิมพ์ด้านความย่ังยืน 300 คะแนน 
 6.4 กิจกรรมด้านความย่ังยืน 300 คะแนน 
 6.5 องค์กรนักศึกษาที่เก่ียวกับความย่ังยืน 300 คะแนน 
 6.6 เว็บไซต์เก่ียวกับความย่ังยืน 300 คะแนน 
(อ้างอิงจาก คู่มือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Greenmetric) ปี 2017) 

สูตรการคํานวณ : 
  ผลการได้รับการจัดอันดับของ University of Indonesia (UI) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองกลาง 

 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.8.1 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดถึงความสําเร็จการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คือ การนําเอา
ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกัน 
เกิดเป็นช้ินงาน/ผลงาน ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนช้ินงาน/ผลงาน ที่เกิดจากความสําเร็จการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คําอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
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ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายในการดําเนินการตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2561  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

เป้าหมายการให้บริการท่ี 1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็น
คนดี มีความรู้ รักสู้งาน  
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทําตรงสาขา 

คําอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์ และ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร) 
ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หรือมีกิจการของตนเองตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา ที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา 
หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ: 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทําตรงสาขา 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 
ที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
จากคณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร) ประเมินจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมอย่างน้อย  
5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าการศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาต่อ  
หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ : 
1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ =  ผลรวมของค่าคะแนนเฉล่ียจากการสํารวจความพึงพอใจฯ 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละความพึงพอใจ = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของของนายจ้าง X 20 

 

100zdX 100 
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หมายเหตุ: จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากนายจ้าง จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

คําอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์ และคณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร)  
ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษาหรือ 
ผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ : 
   จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทํา  
      ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 
ที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา 
 
ผลผลิตที่ 1. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทุกระดับจากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร) 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทุกระดับ 

หมายเหตุ การเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ให้เก็บตามปีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : นักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์ทุกระดับจากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร) 

 

X 100 
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สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมจํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์ทุกระดับ 

หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ให้เก็บในภาคการศึกษาที่ 1 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกช้ันปี 
จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร) 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของจํานวนนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

และทุกช้ันปี 
หมายเหตุ : การเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาคงอยู่ ให้เก็บในภาคการศึกษาที่ 1 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร) ที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทั้งหมด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 เชิงเวลา :ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ผู้สําเร็จที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์ และ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

เกษตร) ภายในระยะเวลาที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นกําลังสําคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ  

 

 

X 100 
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สูตรการคํานวณ : 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
  ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 เชิงต้นทุน :ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ไม่รวมงบลงทุนในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึ้นจริงในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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เป้าหมายการให้บริการที่ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทําตรงสาขา 

คําอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวมบัณฑิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หรือมีกิจการของตนเอง 
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษาที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากสําเร็จการศึกษาทั้งน้ีไม่นับรวม

บัณฑิตที่มีงานทํา หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ: 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทําตรงสาขา 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมายเหตุ: จํานวนบัณทิตที่ตอบแบบสอบถามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (รวมบัณฑิตปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร 
จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประเมินจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุม 
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา 
หรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ : 
1) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ   =  ผลรวมของค่าคะแนนเฉล่ียจากการสํารวจความพึงพอใจฯ 

             จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

2) ร้อยละความพึงพอใจ = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของของนายจ้าง X 20 
 

หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากนายจ้าง จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองพัฒนานักศึกษา 

X 100 

X 100 
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X 100 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คําอธิบายตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวมบัณฑิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 
1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา หรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา  
หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทํา  

  ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
   จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองพัฒนานักศึกษา 
 
ผลผลิตที่ 1. ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

คําอธิบายตัวชี้วัด :นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ (รวมบัณฑิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 

หมายเหตุ :การเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาให้เก็บตามปีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : นักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ(รวมบัณฑิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมจํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทกุระดับ 

หมายเหตุ :การเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ให้เก็บในภาคการศึกษาที่ 1  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ 
และทุกช้ันปี(รวมบัณฑิตปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร 
จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของจํานวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

ทุกระดับและทุกช้ันปี 
หมายเหตุ :การเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ ให้เก็บในภาคการศึกษาที่ 1  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รวมบัณฑิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 เชิงเวลา :ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รวมบัณฑิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตรจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร มีโอกาสในการเขา้สู่ตลาดแรงงานเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 

X 100 

X 100 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึ้นในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ไม่รวมงบลงทุนในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ไม่รวมงบลงทุนในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองคลัง 
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เป้าหมายการให้บริการท่ี 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 

สูตรการคํานวณ : 
1) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ = ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ 

 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ X 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 

สูตรการคํานวณ : 
1) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ = ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจฯ 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
2) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชีพ ต่อประโยชน์ 
   จากการบริการวิชาการ X 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาจากผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีมีการสนับสนุนการ

ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย (งบแผ่นดิน) ในปีงบประมาณน้ัน  

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพ 

 ในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี  
      จํานวนโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

X 100 
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X 100 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่  3.1.2 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

คําอธิบายตัวชี้ วัด : พิจารณาผลของความพึงพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 

สูตรการคํานวณ : 
 1) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ=ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ 
 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 2) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ X 20 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก :  ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมงานบริการวิชาการทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

คําอธบิายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในผลผลิตการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในผลผลิตการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ในปีงบประมาณน้ัน  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองคลัง 
 
เป้าหมายการให้บริการท่ี 4. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย(งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้น มีการเผยแพร่ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยเผยแพร่ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุสิ่งประดิษฐ์ ทั้งก่อนและหลังการจัดโครงการ/  
กิจกรรม  

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คําอธิบายตัวชี้วัด: ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการจัดโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้

คะแนน 5 ระดับ (1 - 5) 

สูตรการคํานวณ : การคิดร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมคํานวณมาจากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
 1)  ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ  =  ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจฯ 

   จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 
 2) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ X 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน มีการเผยแพร่ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเผยแพร่ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุสิ่งประดิษฐ์  
ทั้งก่อนและหลังการจัดโครงการ/กิจกรรม  
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สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
 
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมซึ่งได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย(งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน  

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
 
สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดร้อยละโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค์โครงการ จํานวน 2 ใน 3 ข้อ ของจํานวนวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดร้อยละโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่กําหนด  
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สูตรการคํานวณ : 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
และกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

คําอธิบายตัวชี้วัด :ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณซึ่งได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองคลัง 
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เป้าหมายการให้บริการท่ี 5. เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยสู่งานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ 
และเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจ 
โดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 

สูตรการคํานวณ : การคิดร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คํานวณมาจาก 
 1) ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจฯ = ผลรวมของค่าคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจ 

 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 2) ร้อยละความพึงพอใจฯ = ค่าเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการX 20 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 
ตามงบประมาณซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่ดําเนินการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดร้อยละโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 
ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ จํานวน 2 ใน 3 ข้อ ของจํานวนวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

สูตรการคํานวณ :  
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 

ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดร้อยละโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 
ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

สูตรการคํานวณ :    
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมงานส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 
  ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยทั้งหมด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยภายใต้ผลผลิต

ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึ้นจริงในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองคลัง 
 
เป้าหมายการให้บริการท่ี 6. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศ 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการท่ี 1: โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 

ตัวชี้วัด 5.1.5 กิจกรรมที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 
และข้อริเริ่มของรัฐบาล 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลจํานวนกิจกรรมที่ 1 :  โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม

และคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาลท่ีหน่วยงานเสนอขอโครงการผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม และคลัสเตอร์
เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.6 : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์

เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาลตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในโครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม

และคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาลตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองคลัง 
โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสรา้งความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน   
ความม่ันคง และคณุภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.8 กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลจํานวนกิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความม่ันคง สังคม และการพัฒนา 
ที่ ย่ังยืนที่หน่วยงานเสนอขอโครงการผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามงบประมาณรายจ่าย  
(งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.9 : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือความม่ันคง สังคม และการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคง สังคม และการพัฒนา

ที่ย่ังยืนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองคลัง 
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.10 : กิจกรรมที่ 2 : การวิจัยการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลจํานวนกิจกรรมที่ 2 : การจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาชุมชน

และสังคม และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการที่หน่วยงานเสนอขอโครงการผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของโครงการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 
และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.11 : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาชุมชน

และสังคม และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในโครงการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือนําไปสู่ 
การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองคลัง 
 
โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 5.1.12 : กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มี
ศักยภาพตามสาขาการวิจัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลจํานวนกิจกรรมที่ 1 : การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

เชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัยที่หน่วยงานเสนอขอโครงการผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพ

ตามสาขาการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.13 : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มี
ศักยภาพตามสาขาการวิจัย 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ 
เชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัยตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงในโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ 
ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองคลัง 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.14 : กิจกรรมที่ 2 : การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาการดําเนินงาน      
ของหน่วยงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด : พิจารณาผลจํานวนกิจกรรมที่ 2 :การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือนําไปใช้แก้ไข

ปัญหาการดําเนินงานของหน่วยงานที่หน่วยงานเสนอขอโครงการผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตาม

งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือนําไปใช้แก้ไขปัญหาการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: ทุกคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.15 : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือนําไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือนําไปใช้แก้ไขปัญหา 
การดําเนินงานของหน่วยงานตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือนําไปใช้แก้ไข

ปัญหาการดําเนินงานของหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก: กองคลัง 
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แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 
โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 : จํานวนนักท่องเท่ียวและนักทัศนาจรที่มาร่วมงาน  

คําอธิบายตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดน้ีต้องการวัดจํานวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร นับรวมถึง นักศึกษา นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น  

นักท่องเที่ยวหมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อัน เป็นถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนไปยังท้องที่อ่ืนเป็น

การช่ัวคราวด้วยความสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพ่ือไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ แบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ 1) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Visitor) บุคคลที่มิได้มีที่พํานักถาวร 
ในราชอาณาจักรไทย เดินทางเข้ามาเพ่ือประกอบภารกิจใด ๆ ทั้งน้ีต้องมิได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจน้ัน

จากผู้ใดในราชอาณาจักรไทย 2) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) บุคคลทุกสัญชาติที่มี 
ที่พํานักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานท่ีหน่ึงในอีกจังหวัดหน่ึง ซึ่งมิใช่ถิ่นที่อยู่ประจํา 
เพ่ือประกอบภารกิจ ใด ๆ ทั้งน้ีต้องไม่ได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจน้ัน ๆ จากผู้ใด ณ สถานที่แห่งน้ัน 

นักทัศนาจร หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ที่พํานักถาวรของตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่

ช่ัวคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ถึง 24 ช่ัวโมง (ไม่ได้ค้างคืน) และเดินทางไปโดยสมัครใจด้วยวัตถุประสงค์ 
ใด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่การไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ ทั้งน้ี ผู้ที่โดยสารเรือสําราญทางทะเลที่ค้างพักแรมในเรือสําราญ

จะถูกนับว่าเป็นนักทัศนาจร แต่ผู้โดยสารผ่านที่แวะพักเพ่ือต่อเคร่ืองบินจะไม่นับว่าเป็นนักทัศนาจร 
(อ้างอิงจาก : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 
 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของจํานวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรนับรวมถึง นักศึกษา นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา

ที่เพ่ิมขึ้น   
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : ข้อมูลสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
ตัวชี้วัดที่ 6.2  เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา  

คําอธิบายตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในโครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยาของหน่วยงาน 
ตามงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 

สูตรการคํานวณ : 
 ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงในโครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา  
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก : กองคลัง 
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